
Na konci 
prvního kvar-
tálu roku 2017 
malá rekapitu-
lace: Zatím ne-
můžeme zahájit 
přípravu ani re-
alizaci akcí, na 
které byly po-
dány žádosti o 

dotace. Podrobně jsem Vám je 
vyjmenovala v lednovém Zpra-
vodaji - stále čekáme! Také če-
káme na vyjádření Krajského 
úřadu k našemu novému návrhu 
územního plánu. Jedná se o zá-
sadní dokument umožňující vy-
užití Vašich pozemků na řadu let 
dopředu. Proto na Vás apeluji, 
ještě se můžete k návrhu vyjá-
dřit nebo poslat námitku. Zatím 
je možné uvažovat o změnách, 
protože závěrečné veřejné pro-
jednání nás teprve čeká. Pozdější 
změny by byly těžko realizova-
telné i v horizontu několika let.

Dobrou zprávou je, že bude 
uvedena do provozu kompos- 
tárna nad Husincem. Technika 
je nakoupena, prostor připraven 
a zpracovává se provozní řád. 
Musí se proškolit obsluha a bu-
deme v rámci likvidace odpadů a 
ekologie zase dál.

Také realizace protipovod-
ňových opatření je o něco blíž. 
28.3. bude zastupitelstvu předlo-
žena ke schválení smlouva mezi 
městem Husinec a státním pod-
nikem Povodí Vltavy o právu 
provést stavbu. Jsou v ní vyme-
zeny všechny pozemky, které 
budou stavbou dotčeny, které 
město muselo vykoupit. Zde opět 
oceňuji přístup vlastníků, kteří 
prodali své pozemky za symbo- 
lickou cenu a vyjádřili tak své 
pochopení pro důležitost této 
stavby, ale děkuji vlastně všem.  
Protipovodňová opatření budou 
chránit majetky občanů a města 
Husince.

Husinec je stále zřetelněji 
vnímán jako historicky i spole-
čensky důležité město. Šestého 
března jsem byla pozvána pa-
triarchou Církve českoslovenké 
husitské na setkání při příleži-
tosti 167. výročí narození TGM, 
které se konalo pod záštitou 
předsedy poslanecké sněmovny 
ČR Jana Hamáčka v Praze. Naše 
spolupráce s CČSH není pouze v 
rámci provozu památníku MJH. 
Bylo mi velkou ctí  se tohoto  
vzpomínkového setkání zúčastnit.

Sloupek
starostky
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Počasí se v poslední době bra-
vurně vymyká předpovědím, ale 
pořád míří ke skutečnému jaru. 
Čtvrtrok po úklidu vánočním 
nás tak čeká úklid jarní. Zatím-
co v zimě naše uklízení směřu-
je spíš ke klidu a zkrášlení a  
z technických věcí vyžaduje 
pouze kontrolu vánočního osvě-
tlení stromečku, případně domu, 
jarní očista je mnohem funkčněj- 
ší a rozsáhlejší – má připravit 
na celý příští rok naši zahradu a 
veškeré zahradní nářadí. Na zah-
radách se zbavujeme odumřelých 
a nepotřebných zbytků rostlin 
a přemýšlíme, kterými směry 
napřeme své pěstitelské síly a 
schopnosti. Chystáme si záhony, 
kultivujeme půdu. Sháníme nové 
informace.  

Krásně o tom pojednává tře-

ba půvabná knížka Karla Čap-
ka Zahradníkův rok. Podle něk-
terých kultur začíná nový rok 
právě teď, při jarní rovnodenno-
sti. 

Ať je to tak či onak, úklid je 
zásadně důležitá činnost. Má 
různé podoby: může se zaměřit 
na nečistotu jako takovou.  Nebo 
je jeho cílem zbavit nás starých 
věcí a uvolnit tím prostor pro věci 
nové. Nebo má dát věcem jiný, 
lepší řád. Nebo má odstraněním 
špíny a nánosů něco znovu 
odkrýt, připomenout, rozdýchat, 
rozzářit. Máme při něm něco ob-
jevit. Nebo nás má rozhýbat. Ne-
jen tělesně, ale i duševně. 

Uklízení je výborné odrea-
gování stresu a také rozhýbání 
„zatuhlých“ situací. Jedna mou-
drost říká, že pokud nevíme 
kudy kam, máme začít uklízet 
a řešení se objeví. (Neplatí to 

samozřejmě v případě, kdy si  
z uklízení uděláme smysl živo-
ta a také tehdy, kdy to s úklidem 
přeženeme.)  

Faktem je, že rozpohybování 
tělesné dokáže rozhýbat i naše 
myšlení. A i to potřebuje (kupo-
divu) čas od času úklid. A často 
víc, než domácnost a tělo, pro-
tože bez srovnané hlavy nám ani 
jedno fungovat nebude. Internet 
je plný nejrůznějších očistných  
kúr a návodů. Pohříchu 
zaměřených spíš na to tělo, ale 
ono se při péči tělesné zaplaťbůh 
občas i na naši mysl dostane. 
Základní výbornou kúrou ale 
vždycky bude pohyb – aktivní, 
smysluplný pohyb směřující  
k vytyčenému cíli – konkrétnímu 
či obraznému. 

Přeji vám všem dostatek 
vůle a času na úklid okolo sebe  
i v sobě.

Uvádíme 70., 75., 80., 85. výročí narození - od 90ti již každý rok.
Životní výročí v době od  15. 3. 2017  do 15. 4. 2017 oslaví: 

Irena  PROKEŠOVÁ, Žižkova 310, Husinec
Marie  CHMELOVÁ, Žižkova 322, Husinec
Božena  JILEČKOVÁ, Výrov 35, Husinec 

Blažena  SLÍPKOVÁ, Žižkova 205, Husinec
Oslavencům srdečně blahopřejeme!

     Iva Bernardová, matrikářka

Společenská kronika

Noví občánci 
našeho města

Sraz zaměstnanců Lišovského 
nábytku se koná dne 22. 4. 2017  
v Rock Barbaru v Husinci  
(bývalé kino) od 16 hodin. 

Kontakt – pan Čermák tel. 736 
367 209                    

Sraz zaměstnanců
Lišovského nábytku 

Poplatky za odpady, psy a 
pronájmy pozemků je možné 
uhradit bezhotovostně na běžný 
účet 2621281/0100, variabilní 
symbol – číslo popisné. Úhrada 
poplatků v hotovosti je možná  
v pracovní době městského úřa-
du. Poplatek za svoz komunál-
ního odpadu platí všechny 
fyzické osoby, které mají v obci 
trvalý pobyt, cizinci s pobytem 
v ČR delším než 90 dní, hlášení 
k pobytu v obci. Fyzické os-
oby, které mají ve vlastnictví 
stavbu určenou k individuál-
ní rekreaci, byt nebo rodinný 
dům, ve kterých není hlášena 
k pobytu žádná fyzická osoby, 
platí poplatek ve výši odpovída-
jící poplatku za jednu fyzickou  
osobu.
Výše poplatku za odpad na rok 
2017 je ve výši 650,- Kč/oso-
bu. Splatnost poplatku je dle 
příslušné vyhlášky do 30. 4.
Připomínáme povinnost při-
hlašování a odhlašování poplat-
ku ze psa! Výše poplatků pro rok 
2017 je 120,- Kč pes, 150,- Kč 
pes ve vícebytových jednotkách. 
Důchodci 40,-Kč.

Popla tky 
pro rok 
2017

Dne 16. 2. 2017 se narodila 
Nikol Šanderová, dne 2. 3. 2017 
se narodil David Grillinger a 
dne 7. 3. 2017 se narodila Tereza 
Čermáková. Rodičům srdečně 
blahopřejeme!                                                      

Výlet do Prahy na Shakespeara
Po úspěšném prvním 

pražském výletu za kulturou do 
Malostranské besedy jsme pro 
Vás připravili další. Tentokrát 
do pražského Divadla pod Pal- 
movkou na jeho úspěšnou in- 
scenaci Večer tříkrálový aneb 
Cokoli chcete od W. Shake-
speara, ve které ztvárňuje hlavní 

roli Jan Kačer. Zájemci z řad 
seniorů se mohou hlásit do pát-
ku (24. 3.) na MěÚ (388331101) 
nebo u pí. Grunské (776072019). 
Představení se koná 26. dubna od 
19:00 a to za cenu 250 Kč (pla-
tit tak budete pouze zlevněnou 
vstupenku, dopravu hradíme za 
Vás).                         KK a SPOZ
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Pavla Mikulová a Markéta Zíková

Dne 24. ledna jsme se ško-
lou jeli do Českých Budějovic 
do Jihočeského divadla na před-
stavení Frankenstein. Čekali 
jsme do devíti ráno než před-
stavení začalo, světla zhasla a 
divadlo začíná.

Divadlo začalo dlouhým 
hraním na varhany, později se 
přidal operní zpěv a proslov 
vědce. Vytvořil jakési stvoření, 
a s ním i strašidelnou atmosféru. 
Půlka děje se zaměřila na učení 
Monstra lidským dovednostem 
(např. hrát šachy, pít ze sklenice).

Monstrum se učilo rych-

le, ale pořád to bylo monstrum  
s vražednými sklony , ale to vě-
dec nevěděl. Stále si myslel, že 
Monstrum je už hodné, ale opak 
byl pravdou. Příšera byla zatím 
poslušná , a proto dostala masku 
na obličej a nové oblečení.

Vědec povolal tanečnici, 
aby ho naučila tančit a milovat. 
Na první pohled se zdálo, že je 
všechno v pořádku, ale Mon- 
strum bylo v duši pořád Mons- 
trem. Uspalo tanečnici a chtělo ji 
zabít; zahlédl to doktor a Mon- 
strum zničil. Tanečnici zachránil 
a jedna z operních zpěvaček náh- 
le omdlela, což byl neplánovaný 
konec.

Školáci vyrazili na Frankensteina

V jarním období na základní 
škole vrcholí příprava žáků 9. 
ročníku na přijímací zkoušky. 
Jednotné zkoušky se týkají 
uchazečů o maturitní studium a 
proběhnou během měsíce dub-
na 2017. Z naší školy bude část 
deváťáků přijímací řízení absol-
vovat – jedná se především o di-
daktické testy z českého jazyka a 
matematiky.

Jednou z oblastí, které ve škole 
věnujeme pozornost, je testování 
žáků. Žáci i pedagogové tak 
získávají kvalitní zpětnou vazbu 
a porovnání s ostatními školami. 
V letošním roce probíhá pravi-
delné testování Kalibro a nově je 
škola v součinnosti s ČŠI zapo-
jena do celostátního výběrového 
zjišťování výsledků žáků – jed-
ná se o žáky 5. ročníku. V květ-
nu 2017 budou páťáci testováni  
z předmětů matematika, anglický 
jazyk, člověk a svět práce.

V současné době probíhají 

předmětové a sportovní soutěže, 
olympiády. Naše škola má své 
zástupce v okrskových, okres-
ních i krajských kolech. Ze spor-
tovních akcí musíme pochválit 
naše dívky (výběr 8.+ 9.ročník), 
které si zahrály finále v okrskové 
soutěži v košíkové. V nejbližší 
době se dále chystáme na reci-
tační soutěž, okresní kolo v Py-
thagoriadě. Úspěšní byli naši 
dva zástupci na okresní olym-
piádě ze zeměpisu (1.a 2.místo), 
na konci března se zúčastní kra-
jského kola v Českých Budějo-
vicích.

Dne 7.dubna 2017 (pátek) 
proběhne na naší škole zápis 
žáků do 1.třídy pro školní rok 
2017/2018. Zápisu se zúčast-
ní děti narozené od 1.9.2010 
do 31.8.2011 a děti s odkladem 
povinné školní docházky  
z loňského roku. Na všechny se 
moc těšíme.

Mgr. Eva Zemanová, ředitelka

Novinky ze základky

Zeměpis: Dominik Petrášek – 1. 
místo
Lukáš Hejhal – 2. místo

2. února se žáci 9. třídy 
zúčastnili dne otevřených dveří 
SŠ a ZŠ Vimperk v Prachaticích. 
Řemesla, která škola učí, se všem 
představila v praxi. Soutěžilo 
se například v oborech kuchař 
- číšník, výživový poradce, 
kadeřník a vizážista. Nechy-
běly ani ukázky dalších oborů - 
stavební, elektro a opravárenské, 
zastoupených v sídle školy ve  

Vimperku. V multikině se 
promítalo s popcornem u ruky. At-
mosféru svátečního dne prohřála 
i módní přehlídka, při které se 
představily účesy i líčení z ru-
kou studentek školy. Třešničkou 
na dortu celého Dne otevřených 
dveří se stalo dotvoření rekord-
ního dortu z vosích hnízd, jinak 
oblíbeného vánočního cukroví  
v mnoha rodinách.

Řemeslo mělo zlaté dno

Foto z plesu na webu

Školské olympiády

Přehled nejbližších kulturních akcí v Husinci
1. dubna  (sobota) 14:00      Výroba Morany (děti si mohou vyrobit svou vlastní)         pod pergolou
2. dubna (neděle) 10:00      Vynášení Morany             průvod půjde od ZŠ
16. dubna (neděle) 14:00      Vernisáž výstavy             Městský úřad 
pořádá KK                 Husinec v proměnách času                                         zdarma  
26. dubna (středa) odjezd          Zájezd: W. Shakespeare  Praha, Divadlo pod Palmovkou 
pořádá KK&SPOZ  upřesníme    Večer tříkrálový aneb Cokoli chcete           250 Kč
28. dubna  (pátek) 18:00      Filmový klub: První den mého syna           Rock BarBar 
pořádá KK         za účasti Petra Kostky / promítání a beseda vstupné dobrovolné

Marcel Havlíček – 5. místo
Český jazyk : Adéla Malecová – 
8. Místo

Rada města na svém jednání konaných dne 23. 2 a 13. 3. 2017      
     schválila:
• Žádost o pronájem KD – volejbalový turnaj 25. 3. 2017 
• Účetní uzávěrku a rozdělení hospodářského výsledku ZŠ / 2016
• ČEVAK-vyúčtování nákladů a výnosů za rok 2016
• Zapojení do projektu vybudování naučné stezky o známých 

osobnostech
• Žádost o souhlas s demontáží telekom.zařízení na budově ZŠ
• Rozpočtové opatření č.1/2017
• Žádost o poražení  čtyř stromů – M. Mrázová, Výrov
• Poražení jehličnanů u hřiště v sídlišti – vedle garáží 

projednala:
• Rozpočtový výhled ZŠ na rok 2018, 2019 – postupuje se ZM
• Výroční zprávu ZŠ a priority ZŠ pro letošní rok
• Nákup nové sekačky – postupuje se ZM
• Žádost o poražení sedmi bříz u domu č. p. 277 – rada schválila 

poražení pouze nejbližších stromů těsně u domu

Informace z jednání rady města


