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Úvodník šéfredaktora
Milan Zíka, šéfredaktor

Rok se pomalu chýlí ke svému 
konci. Letos velmi příjemně, teple. 
Až se nechce věřit, že tu už kon-
cem listopadu máme advent. Asi 
opravdu žijeme v době oteplování,  
alespoň dočasného určitě. A 
budeme se muset vyrovnat s tím, 
že Vánoce dostanou minimálně 
dočasně jiný charakter, než mají na 
Ladových pohlednicích. Byl to rok 
pestrý, možná i únavný – začaly 
ho volby prezidentské a téměř 
vzápětí následovaly volby parla-
mentní. Oboje okořeněné neob-
vyklými politickými tahanicemi a  
překvapeními, která prakticky 
neustávají. Do toho velmi teplé 
léto a u nás v Husinci dvě omezení  
provozu.

Podzim byl ve znamení oslav 
vzniku ČR. V médiích se pro- 
blematika probírala důkladně a 

ze všech stran. Podstatné je, že 
několik lidí na začátku 20. století 
dokázalo vytrvale a dlouho praco-
vat na společné myšlence a využít 
příhodného vojenskopolitického 
vývoje. Národ jako útvar byl nejvíc 
zdůrazňován v období romantismu, 
který se velmi důkladně zaobíral 
historií. Tehdy vznikla idea národ-
ních států. Je asi vhodné připome-
nout, že i některé „tradiční“ a dnes 
silné státy vznikly až v této době – 
Itálie r. 1861  a Německo r. 1871. 
Můžeme být nespokojení s něk-
dy připomínanou českou malostí 
(možná je to tím, že neznáme 
slabé stránky jiných národů). Lep-
ší bude si ale připomínat tu celou 
řadu Češek a Čechů, kteří nějakým 
způsobem ovlivnili dění ve světě.  
V tom máme být na co hrdí, máme na 
co navazovat, máme vzory. Hrdost 
vzniká oprávněnou spokojeností  
s výsledky vlastní práce a vědomím 

propojení s lidmi, kteří dokázali 
víc, než my. Buďme rádi za to, že si 
o svých věcech rozhodujeme sami. 
Vzpomeňme na Kurdy, kterých je 
téměř 40 milionů a žijí v Turecku, 
Íránu, Iráku, Sýrii a Arménii. Mys-
lím, že na území Ruska bychom 
našli více národů, které by také 
rády měly vlastní stát, pokud by to 
šlo. Vzpomeňme na národy, které 
neměly to štěstí a během dějin za-
nikly. 

Je to zvláštní, jak dokáže být 
ta myšlenka pospolitosti silná, jak 
potřebujeme někam patřit. Buďme 
proto rádi za to, co máme, že náš 
stát před sto lety dokázal někdo re-
alizovat a převést přes počáteční 
problémy. A co se týče problému 
současných? Z pohledu historie 
to budou jednou marginálie. I my 
svým každodenním životem vyt-
váříme dějiny – a v jistém smyslu 
důležitější, než ty národní….

Uvádíme 70.,75.,80., 85.výročí narození-od 90ti již každý rok.
Životní výročí v době od 15. 10. 2018 do 15. 12. 2018 oslaví:

Miroslav  KAJER, Jeronýmova 154 Husinec
Marie  TESAŘOVÁ, Husova 256 Husinec

Kateřina HOVORKOVÁ, Kostnická 247 Husinec
Wilhelmina WUDYOVÁ, Kostnická 248 Husinec

Josef ZÍKA, Husova 230 Husinec
Jitka CHARVÁTOVÁ, Husova 27 Husinec
František GAŽA, Kostnická 245 Husinec

Oslavencům srdečně blahopřejeme!

Společenská kronika

Iva Bernardová, matrikářka
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VÝSLEDKY VOLEB DO 
ZASTUPITELSTEV OBCÍ  
5. - 6. 10. 2018 VE VOLEBNÍM 
OKRSKU HUSINEC

Pořadí; Strana; Počet hlasů; Mandáty
1.     ANO 2011     3629       8
2.    KDU-ČSL      2003  4
3.    SNK ED         1691  3
       

Z celkové počtu 1124 voličů volilo 
582 občanů, t.j. 51,78 %.

USTAVUJÍCÍ
ZASTUPITELSTVO se koná ve 
čtvrtek 8. 11. od 18:00 v Kulturním 
domě.

Zvolení zastupitelé pro období 
2018-2022:

KDU-ČSL
Ludvík Friedberger 182 hlasů
Ivana Ošťádalová 167 hlasů
David Kudýn  159 hlasů
Ivan Neuman  152 hlasů

ANO 2011  
Ludmila Pánková 340 hlasů
Eva Grunská  290 hlasů
Ondřej Babka 269 hlasů
Jaroslav Maryška 267 hlasů
Jan Kolda  245 hlasů
Miloslav Toušek 252 hlasů
Roman Tichý  215 hlasů
Petr Čermák  240 hlasů

SNK ED 
Josef Kovář  192 hlasů
Martin Frnka  157 hlasů
Václav Heinzl 150 hlasů

Sbor pro občanské záležitosti 
uspořádal dne 18. října v obřad-
ní místnosti MěÚ Husinec vítání 
nových občánků. Přivítali jsme 
Adama Fridricha, Šarlotu Rein-
dlovou a Martina Wáwrů. Své 
malé kamarády přivítali zpěvem 
a recitováním děti ze základní a 
mateřské školy.

KOMUNÁLNÍ VOLBY

Vítání občánků

V sobotu 17.11.2017 bude 
městem procházet kominík pan  
František Regál. Jeho služby si 
můžete objednat na telefonu 
388 331 101.

Dvacet rodin z Prachaticka již 
dostalo finanční podporu nadace 
Dobrý anděl, která pomáhá také 
rodinám, v nichž se dítě potýká 
s vážným onemocněním. Díky 
každoměsíčním příspěvkům 
dárců – Dobrých andělů – mo-
hou všechny těžkosti zvládat 
lépe alespoň po finanční stránce. 
Pomozte najít další rodiny, které 
tuto podporu potřebují! 
„Dětí s vážným onemocněním, 
jejichž rodiny by potřebovaly 
finanční podporu, je mnohem 
více. Rodiče často neví, že u 
nás mohou o příspěvek požádat. 
Naší snahou je, aby se tato infor-
mace co nejvíce rozšířila,“ říká 
Petr Sýkora, spoluzakladatel na-
dace Dobrý anděl. „Některým 
rodinám poradí lékaři či sociál-
ní pracovníci přímo v nemocni-
ci, jiným pomoc doporučí pa-
cientské organizace. K mnohým 
z nich se ale i přesto tato infor-
mace nedostane,“ dodává. 
Komu nadace pomáhá? 
Dobří andělé pravidelně každý 
měsíc podporují rodiny s neza-
opatřenými dětmi, které zasáh-
lo vážné onemocnění. Typicky 

se jedná o onkologické one-
mocnění, selhání ledvin či jater, 
vážné metabolické poruchy, 
nemoc motýlích křídel, cystic- 
kou fibrózu a další těžká kom-
binovaná postižení. Kromě 
dětských pacientů podporu-
jí také rodiny s dětmi, v nichž 
onemocněl rakovinou jeden 
z rodičů. Za 6 let fungování na-
dace podpořili dárci více než 
5 200 rodin z celé ČR.
Jak můžete pomoci právě vy? 
Pokud máte ve svém okolí rod-
inu s takto vážně nemocným 
dítětem, neváhejte jí pomoc na-
dace doporučit. Kontakt je vel-
mi jednoduchý – stačí zavolat 
nebo napsat e-mail a pracovníci 
již zajistí vše potřebné. Důležité 
je nebát se ozvat, Dobří andělé 
rodinám rádi pomohou. 
Staňte se i vy Dobrým andělem.
Stačí krátká registrace na www.
dobryandel.cz a můžete začít 
přispívat. Vaše finanční pomoc 
bude rodinám odeslána do pos-
ledního haléře. Díky svému 
Andělskému účtu si navíc 
můžete přečíst konkrétní příběhy 
rodin, kterým pomáháte. 

Dobrý Anděl
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 U příležitosti Roku pralesů byla 
Správou NP Šumava vyhlášena 
výtvarná soutěž s názvem Pra-
lesy a jejich mýtické postavičky.
I žáci naší školy se zapojili do 
soutěže velmi pěknými obrázky, 
v nichž zapracovala fantazie po 
předchozí vydařené výchovně 
vzdělávací akci v Boubínském 
pralese. Sešlo se více než 1 500 
prací, které byly rozděleny do 
11 kategorií podle věku. Úkol 
odborné poroty složené z ped-
agogů ZUŠ a výtvarníků byl 
opravdu nelehký, vybrat práce 
nejlepší z tak velkého množství 
došlých obrázků bylo náročné.

  A tak pozvání pro dva letošní 
čtvrťáky- Kristýnku Veselou 
a Petra Pilse na slavnostní vy-
hlášení, předání cen a vernisáž 
výstavy, která proběhla v sobotu 
20. 10. 2018 v návštěvnickém 
centru Srní, bylo příjemným 
překvapením. Petr se vyhlášení 
nezúčastnil, což byla škoda, pro-
tože ve své kategorii se svým 
Pařezovým skřítkem získal první 
místo. Kristýnka si svůj diplom 
za Kapradinku převzala spolu 
s dalšími dárky osobně, navíc 
prožila moc pěkné odpoledne, 
jehož součástí byla návštěva 
vlčího výběhu. Gratulujeme! 

Pralesní skřítkové
   Děkujeme vedení ZŠ M.J.Husa v Husinci za umožnění našeho návratu 
do školních lavic po 55 letech. Velký dík patří rovněž panu školníkovi, 
který nás s nadšením provedl školou.
   Svá setkání vždy zahajujeme básní o Husinci a rádi bychom se s 
„Husinečáky“ podělili o její znění. Báseň napsala husinecká rodačka 
paní Ludmila Brožová, Husova 18 někdy v roce 1945. 
Prvňáci ze školního roku 1953/1954
Husinec
Ludmila Brožová

V údolí leží městečko, stříbrná Blanice tudy se vine
ten kraj mi ze srdce nezmizí,
to místo mám ráda nad všechny jiné.

Lesnaté kopce a stráně jsou kolem Husince,
městečko leží ukryto v hezounké kotlince.

Tu v řadě nízkých domků je domek daleko znám, 
tam spatřil světlo světa, mučedník národu, mistr Jan.

Jsem na to velmi hrdá, že v těchto chudých zdech,
zrodil se národa syn, jež trpěl v plamenech.
Vždy tebe budu milovat, třeba již budeš vzdálené, 
každý kout ožije vzpomínkou, ty moje městečko milené.

Zveme všechny milovníky 
podzimního počasí a pouštění 
draků v neděli 18. 11. v 14 ho-
din na Rezík. Soutěže v létání a 
v dovednostech s draky, zábavné 
aktivity, drobné občerstvení a 
dárečky pro všechny. 

Akce se koná v případě 
příznivého počasí. 

    za kulturní komisi 
                Maruška Tomanová 

V pátek 9. 11. zahraje od 20:30 
v husineckém kulturním domě 
strakonická rocková skupina 
PARKÁN. 
Vstupné je 160 Kč.

Poděkování a báseň

5. ročník Drakiády a Mikuláš

Tentokrát zveme nejen naše 
důchodce, ale i ostatní občany.
Sbor pro občanské záleži-
tosti Husinec zve všechny  
v pátek 7. 12. 2018 od 14 hodin  

do kulturního domu v Husin-
ci na „Koncert v barvách 
Semaforu“. Pražští hudebníci  
zahrají a zazpívají hity divadla 
Semafor od 14 do 15:30 hod.. 
Vstup je zdarma! 
Po skončení vystoupení bude 
pokračovat program pro  
seniory. 
Zveme srdečně všechny, kteří 
si chtějí zavzpomínat na zlatou 
éru Semaforu.
Přijďte se s námi dobře po-
bavit. 

POZVÁNKA NA PŘEDVÁNOČNÍ 
SETKÁNÍ SENIORŮ

  Ve čtvrtek 20. září uspořáda-
li SPOZ a Měú pro své seniory 
výlet na Novohradsko.
 Vyjeli jsme brzy a již v 9 ho-
din jsme dorazili do rodiště Jana 
Žižky – do Trocnova. Prohlédli 
jsme si pěknou expozici v míst-
ním muzeu a prošli jsme se vy-
cházkovým okruhem k pomníku 
Jana Žižky.
Poté jsme přejeli do Nových 
Hradů, kde jsme obdivovali 
krásu obytných místností hra-
du, studnu na nádvoří a největší 
hradní příkop v ČR. Zajímavá 
byla i kovárna pod hradem. Na 

konci výletu jsme navštívili 
Buškův Hamr, seznámili jsme 
se s prací a životem hamerníků. 
K naší spokojenosti přispělo i 
krásné počasí.
 Poděkování patří všem, kteří 
s námi jezdí (nyní to byl již 8. 
výlet) za to, že dovedou vytvořit 
pohodovou atmosféru, jsou vždy 
dobře naladěni a nereptají, když 
něco nevyjde. Doufám, že si 
dopřejeme ještě hodně krásných 
zážitků z výletů po naší krásné 
vlasti.
      
     Eva Grunská, místostarostka

Výlet na Novohradsko

I naše škola se zapojila do oslav 100. výročí re-
publiky. Žáci  na školní zahradě zasadili památ-
nou lípu a vytvořili společnou fotografii 
letopočtu 1918.

V neděli 2. 12. od 17 hodin 
připravujeme v kulturním domě 
akci pro děti s názvem  Tři úko-
ly pro Mikuláše s nadílkou.

Balíček s nadílkou je nutno 
objednat si do 30 .11 na telefon-
ním čísle 739272366.

SMS ve formátu: 
jméno /počet balíčků
Moc se na vás těšíme!


