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S l o u p e k Úvodník šéfredaktora
starostky

Před téměř čtyřiceti roky zasadil
můj tatínek před
kostelem smrk,
který dlouhá léta
symbolizoval
Vánoce. Ale vyrostl natolik, že
z hlediska bezLudmila Pánková pečnosti musel
být bohužel postarostka
ražen a nahrazen
novým. Sázení nového stromu,
který stejně jako jeho předchůdce
bude v budoucnu sloužit jako náš
symbol Vánoc, jsem se také zúčastnila. Do skály, která je na tomto
místě, jsme za pomoci techniky a
kolegů z technického úseku vykutali jámu, aby strom měl místo
na kořeny.
Těším se na nový rok 2018- plánujeme a připravujeme nové projekty. Čeká nás pravděpodobně
velká „vyvolaná investice“ do
vodovodu a kanalizace v Komenského ulici. Jihočeský kraj plánuje opravu silnice II/145 - to je
celý průtah městem. Musíme mít
všechny sítě pod komunikací v pořádku a při realizaci, kdy nebudeme
muset platit položky za úpravu povrchu, výrazně ušetříme. Zároveň
dojde k oddělení dešťové kanalizace od splaškové, dešťová voda se
svede rovnou do řeky a odlehčíme
čističce odpadních vod. Jako každý
rok počítáme s investicí do základní
školy. Plánujeme pořízení nových
počítačů potřebných ke kvalitní
výuce. Výměna povrchu podlahy
v tělocvičně za bezpečnější je zatím
v řešení a o případné spolufinancování požádáme Jihočeský kraj.
Zastupitelstvo na listopadovém
zasedání odsouhlasilo vybudování
nového veřejného osvětlení cesty
do Výrova, které se přetrhalo na
jaře při sněhové kalamitě. Myslíme
samozřejmě na opravu kulturních
památek – na opravu sochy Mistra
Jana Husa je opakovaně podávána
žádost o dotaci. Naši dobrovolní
hasiči potřebují nový automobil,
také znovu požádáme o dotaci.
V plánu je oprava komunikace a
prodloužení vodovodu a kanalizace
ve Světské ulici.
Dalo by se ještě mnohé jmenovat,
ale máme advent. Těším se spolu s
Vámi na vánoční setkávání, zpívání
koled, koncert a křesla pro hosta.
Ale hlavně se těším na náš živý betlém.Přeji Vám hezké adventní dny,
krásné Vánoce prožité v lásce, radost z rodinných setkání a pohodu.

www.husinec.cz

Milan Zíka, šéfredaktor

Už několik let se ke mně
Vánoce prokousávají poněkud
obtížně a zdlouhavě. Těch příjemných povinností je tolik, až
jsou ve svém součtu nepříjemné.
Ale: Koncem listopadu volala kamarádka, jestli bych jim
neudělal Mikuláše. Že kostým
už má a taky ještě další rodiny,
kde by rádi nadílku, jen jestli prý
mám čas a chuť. Nakažen jejím
nadšením souhlasím – vždyť to
nic není. Dcera ráda udělá hodného čerta, já jsem už taky mikulášoval. Ale nedá mi to a dělám
si starost, abych ty děti nevyděsil
už jen pouhou velkolepostí mikulášského zjevu – jsou všechny
malé, bude to pro ně poprvé.
A pak je pátého večer,
v kostýmu s červeným křížem

usedám do auta a jedeme. Všechno jde, jak má, jen ta mitra mi
na hlavě moc nedrží. Všude,
kam přijdeme, je cítit, jaký je to
svátek přivítat Mikuláše. Velký
svátek. Malí a velcí jsou spolu
a těší se. Je moc hezké dělat pro
lidi ve svém okolí svátek. Ještě
hezčí je, když to umí ocenit.
O to jde. Být spolu. Ne jen
vedle sebe v tom samém bytě
či domě, ale vědomě spolu. Být
spolu a zažít svátek. Věnovat si
čas a myšlenku. Je dobré, když
je k tomu lepší jídlo, jistě. Dárky
jsou další bonus. Ale není to to
hlavní.
Chtěl jsem k tomu dodat
„a nikdy nebude“, ale neudělal
jsem to. Dárky jsou totiž také vyjádřením toho, že na druhé myslíme. Mají v sobě tu nešikovnou
vlastnost, že se dají poměřovat

Husinecký živý TRADIČNÍ
NOVOROČNÍ
betlém
Již pojedenácté sháníme muzikanty a zpěváky ochotné věnovat trochu svého času živému
betlému.
Zkouška kapely
proběhne letos jediná - 16. 12.
V 10:00 v učebně ZUŠ (první
patro zdravotního střediska). Informace na čísle 608 351 847.
Zkouška sboru a provádějících
andělů se uskuteční také jen
jedna - 19. 12. v 16:00 tamtéž.
Můžete se hlásit na telefonu
776 321 638.
Generálka a kostýmová zkouška
bude 23. 12. v 9:00 ve 2. patře
MěÚ a ten samý den od 17:00
představení. Těšíme se.
Martina a Milan Zíkovi

– kdo komu co za kolik. Tedy
spíš my to s nimi někdy děláme a
tím si to kazíme. Existuje názor,
že hodnota daru se měří ne tržní
cenou, ale tím, jakou hodnotu
má pro toho, kdo jej dává. To
není špatné. Asi také není špatné někdy obdarovaného citlivě
seznámit s tím, jak náročné bylo
dárky opatřit. Protože dárky jsou
především symboly vztahů. A
vztahy jsou to, co nás dělá lidmi,
co nás drží při životě.
Vánoce by měly být především
stavem duše, takže vše, co
k tomu přispěje, je správné.
Mějme o Vánocích ( a raději
už před nimi) dobrou vůli si ten
stav dovolit. Vyhledávejme ty
lidi, které potřebujeme potkat.
Nadělujme si především čas a
zájem.
Nejlépe nejen o Vánocích.

V pátek 22. 12. 2017
proběhne od 9 do
12 hodin na náměstí
OHŇOSTROJ
vánočních
BUDE ODPÁLEN prodej
kaprů.
U KOSTELA

KRÁTCE PO
PŮLNOCI 1. 1.

Pozvánka

Společenská kronika

Uvádíme 70.,75.,80., 85.výročí narození-od 90ti již každý rok.
Životní výročí v době od 15. 12. 2017 do 15. 2. 2017 oslaví:
Vlasta VEBEROVÁ, Žižkova 300 Husinec
Eva JUNGBAUEROVÁ, Žižkova 209 Husinec
Ludmila JAKŠOVÁ, Husova 262 Husinec
Anna BATÍKOVÁ, Kostnická 246 Husinec
Hana NĚMEČKOVÁ, Žižkova 153 Husinec
Jaromír NEBESKÝ, Husova 40e Husinec
Oslavencům srdečně blahopřejeme!
Iva Bernardová, matrikářka

Církev bratrská v Husince vás
zve na divadelní představení
s názvem Jak Jaromír hledal
království, které se bude konat
v neděli 17. prosince v 10 hodin
v modlitebně Církve bratrské.

Pozvánka

Srdečně vás zveme na koncert
husinecké pobočky ZUŠ Vlachovo Březí. Proběhne tradičně
v modlitebně Církve bratrské, a
sice ve středu 20. 12. od 16:30.
			
Milan Zíka

Noví občánci města
Dne 1. 10. 2017 se narodila Dita
Sobotovičová. Rodičům srdečně
blahopřejeme!
www.facebook.com/mestohusinec
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Informace z jednání rady Barevný minivolejbal na

Rada města na svých jednáních konaných v listopadu a prosinci
schválila:
• Pronájmy zahrádek na další 3 roky, nájemné beze změn
• Finanční dar pro Jihočeské centrum zdravotně postižených
na rok 2018
• Finanční dar HOSPIC na rok 2018
• Výměnu bojleru v bytě v č. p. 43
• Dva členy od školské rady za město Husinec – Ing.V. Heinzl,
L. Friedberger
• Umístění schránky na noviny pro PNS – u hasičárny
• Zveřejnění záměru pronájmu zahrádky parc. č. 659/22
• Rozpočtové opatření č. 5/2017
• Pronájem zahrádky parc. č. 659/22 v k .ú. Husinec
• Čerpání investičního fondu ZŠ – varný kotel

projednala:
• Se zástupci Základní školy požadavky pro rozpočet na rok 2018
• Žádost o odkoupení pozemku parc.č.1179/5 v k.ú.Výrov –
postoupeno ZM
• Dodatek č.19 ke smlouvě o obstarávání správy a provozu
veř. vodovodu

Prezidentské volby

Ve dnech 12.-13. ledna 2018 se
uskuteční volba prezidenta České
republiky. Volební místnost bude
otevřena v pátek 12. ledna od
14.00 do 22.00, v sobotu 13. ledna od 8.00 do 14.00. Případné
druhé kolo se bude konat v pátek
26. ledna od 14.00 do 22.00 a
v sobotu 27. ledna od 8.00 do
14.00 hodin.
Zúčastnit se mohou voliči, státní
občané České republiky, kteří alespoň ve druhý den voleb dosáhnou
věku 18 let, ve druhém kole volby
může volit i státní občan České
republiky, který aspoň druhý den
druhého kola volby dosáhl věku
18 let. Ve volebním obvodu Husinec volí voliči, kteří mají trvalý
pobyt v obci Husinec, Výrov a
Horouty. Volební místnost se nachází ve dvoře Městského úřadu Husinec proti vchodu do knihovny.
Při volbách se každý volič prokáže platným průkazem
totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas). Nejpozději 3 dny před
volbami občané obdrží hlasovací
lístky v modré doručovací obálce.
Pokud občan lístky neobdrží,
případně ztratí nebo budou lístky
poškozeny, dostane nové lístky ve
volební místnosti.
Volič v prostoru určeném pro
úpravu hlasovacích lístků vloží do
šedé úřední obálky jeden hlasovací lístek kandidáta, pro něhož se
rozhodl hlasovat. Tento hlasovací
lístek se nijak neupravuje.
Pro případné druhé kolo obdrží
volič hlasovací lístky kandidátů
postupujících do druhého kola
přímo ve dnech volby ve volební
místnosti.
Při volbách je možno využít
ze závažných důvodů, zejména
zdravotních, hlasování do přenosné volební schránky. Tento požadavek můžete ohlásit předem na
tel. 388 331 101 nebo přímo ve
dnech voleb na tel. 777 972 018.

www.husinec.cz

ZŠ M. J. Husa

Od listopadu se zkvalitnila výuka tělesné výchovy na ZŠ
M. J. Husa v Husinci o prvek,
který umožňuje hrát volejbal i
nej-menším dětem na 1. stupni. Škola se zapojila do programu Barevný minivolejbal,
který iniciovali trenéři volejbalového klubu Jihostroj ČB. Díky
tomuto programu, zásluhou
hlavního šéftrenéra mládeže Vojtěcha Zacha, dostala škola odlehčené míče a volejbalovou síť,
která se dá napnout podél celé
délky tělocvičny.Tím vzniká
možnost většího počtu hřišť a
hlavně větší možnost zapojení
dětí do hry. Pro naše žáky není
výuka volejbalu novinkou.
Mnoho současných i bývalých
žáků školy se aktivně zapojuje
do pravidelných i příležitostních
turnajů. Pod hlavičkou DDM
Prachatice dlouhodobě pracují
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s volejbalovými nadějemi trenéři
D. Attendorn, L. Filip ml. a M.
Attendornová. Snahou iniciátorů
barevného volejbalu je zapojení a vtažení dětí do pravidelné pohybové aktivity. Vzniklá
široká základna pak nabídne
talenty pro vyšší úroveň hry.
Dokladem, že se nápadu daří, je
velké množství zapojených škol.
Nyní se již žáci a trenéři těší
na první turnaje volejbalového
potěru, které jsou rovněž podmínkou tohoto dobrého nápadu.
Hledáme-li cestu, jak správně
investovat peníze do sportování
školní mládeže, je tento příklad
asi tím opravdu správným.
K úplné spokojenosti sportovců
nyní chybí jen plánovaná rekonstrukce nevyhovujícího povrchu
školní tělocvičny.
Za ZŠ Husinec Ludvík Filip

Proč chodí Mikuláš, čert a anděl?

Lenka Grunská
Veronika Kunová – 9. třída

Svátek svatého Mikuláše je 6.
prosince, ale Mikuláš, čert a
anděl chodí o den dříve, tedy 5.
prosince.
Svatý Mikuláš byl biskup
působící v antickém městě Myra.
Již za svého života byl známý
svou štědrostí. Na 6. prosince
připadá výročí jeho smrti. Dne 5.
12. se ani naše základní škola M.
J. Husa nevyhnula návštěvě Mikuláše, čerta a anděla. Celkem
bylo 5 andělů a 6 čertů, za které
se převlékli žáci z 9. třídy.
Prošli všechny třídy, od 1. až
do 8. Mikuláš měl připravenou

listinu nejzlobivějších dětí, které
byly spravedlivě potrestány od
hrůzných čertů. Většina dětí
měla připravenou básničku nebo
zazpívala písničku. Za odměnu
pak děti dostaly od andělů a
Mikuláše perníček a sladkost.
Slíbily, že budou po celý další
rok hodní. Den jsme zakončili obědem, kde na nás čekaly
kuchařky , které se také přestrojily za čertice.
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 8. 12. 2017 jako číslo 217.
Za věcnou správnost příspěvků odpovídají
autoři.
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