
Dočkali jsme se 
jara. S tím souvisí 
i úklid, opravy, 
nové akce a cíle. 
Proto se i my 
chystáme na re-
alizaci záměrů 
a plánů pro rok 
2018. Máme již 
potvrzené do-
tace od Jiho-
českého kraje. 

Půl milionu je částka přidě-
lená na opravu vodovodu  
v Komenského ulici. Bude ná-
ročná a nepříjemná hlavně pro 
řidiče. Jednosměrný provoz 
bude omezovat. Ještě horší bude  
úplná uzavírka města v roce 2019 
(z dů- vodu plánované rekon-
strukce silnice II/145 od hřbitova 
až po Otherm). Do konce června 
tohoto roku nás také čeká oprava 
sil- nice v Husinci, a to úsek od 
kos- tela směrem na Vimperk.

Mistr Jan se taky konečně 
dočká. Dotaci na opravu sochy 
Mistra Jana Husa jsme dostali 
až po třech letech žádostí. Socha 
zmizí z námestí po slavnostech a 
vrátí se až za tři měsíce. V tomto 
roce počítáme i s vybudováním 
nového veřejného osvětlení do 
Výrova, za finanční podpory 
z programu Podpora a rozvoj 
venkova. Chceme se zaměřit na 
přípravu projektů a na opravu 
chodníků a vybudování parko-
višť na sídlišti.

Nepodařilo se nám získat do-
taci na opravu podlahy v tělo-
cvičně ZŠ od kraje. Čekáme na 
výsledky přídělení dotací od mi-
nisterstva pro místní rozvoj, kde 
jsme také požádali. Snad učitele 
i žáky potěší nákup nových po- 
čítačů do tříd i do kanceláří. 

S jarem se častěji setkáváme 
s dotazem, kam ukládat větve 
a trávu. Ve sběrném dvoře jsou 
zelené kontejnery, kde je možné 
tento odpad ukládat. Případně 
se můžete domluvit na MěÚ na 
odvozu většího množství za po-
platek. A na závěr odpověď na 
otázku „Proč je tak drahý odvoz 
odpadů?“

    V roce 2017 město zapla-
tilo za odvoz a likvidaci odpadů  
1 317 000,- Kč. Tato částka za-
hrnuje odvoz popelnic, velkých 
kontejnerů ze sběrného dvora, 
kontejnerů tříděného odpadu s 
plasty, papírem a sklem, likvi-
daci pneumatik a nebezpečného 
odpadu. Za tříděný odpad obdr-
želo město 120 000,- Kč.      --->
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Úvodník šéfredaktora
Milan Zíka, šéfredaktor

V čase, kdy píšu tento úvod-
ník, venku „zuří“ jaro. My lidé 
jsme se probudili ze zimního 
spánku a začali o překot uklízet, 
takže sběrný dvůr nestíhá. Ale 
díkybohu, že ho máme… Nebo 
spíš díky městu a těm, kdo v něm 
slouží.  Apropó služba… 

Služba je navýsost důležitá 
věc. Poskytuje nám to, co si sami 
nedokážeme zařídit – buď to 
neumíme, nebo nemáme potřeb-
né možnosti, nebo nemáme 
čas. Takové situace vyřeší ti, 
kdo nám poslouží svým časem, 
prací, možnostmi, dovednost-
mi. Za to je platíme. Je to těsná 
provázanost, kde se obě strany 
potřebují. 

A služeb přibývá – objevu-
jí se další a další dovednosti, 
které všechny prostě nemůžeme 

umět. Musíme si sjednat (a 
zaplatit) odborníka… Je to tak  
v pořádku.  

A pak jsou služby, které jsou 
zdarma, nebo za odměnu jen 
symbolickou. Které děláme třeba 
proto, že nám dělají radost. O ra-
dosti jsem psal už před měsícem 
a chci ještě pokračovat. 

Když jsme před časem slavili 
s jednou kamarádkou padesátiny, 
prohlásila, že od této chvíle vy-
hlašuje jako svůj životní program 
radovat se. Že si nehodlá už život 
zanášet a zkracovat starostmi. Že 
to prostě nestojí za to. Samozřej- 
mě to neznamená, že si bude 
bezuzdně užívat a nic neřešit. 
Ale rozdělí si věci na opravdu 
důležité a ty ostatní. Řešit bude 
jen ty důležité, to jest ty, které 
se jí bezprostředně týkají. A ve 
zbytku času bude dělat to, co 
má ráda. Nestává se vám, že vás  

někdy v tom největším presu 
zarazí myšlenka „proč já to vlast-
ně dělám“ nebo nějaká podobná? 
Co v takovou chvíli uděláte? Jak 
si odpovíte? Každopádně musíte 
mít odpověď (ať bude jakákoliv) 
dobře zargumentovanou, jinak se 
ta otázka objeví zas.

 Říkám si, jak by asi vypadal 
svět, kdyby každý dělal to, co 
rád. Když jsem tuhle otázku 
dával jako malý rodičům, říka-
li, že to nejde. Nemyslím si to. 
Respektive myslím, že bychom 
se měli snažit dělat to, co máme 
rádi, protože v tu chvíli máme 
mnohem větší naději na dobré 
výsledky. 

Před chvílí jsem se dověděl, 
že zemřel Miloš Forman. Ten 
určitě dělal to, co měl rád. A vám 
třeba udělá radost podívat se na  
některý z jeho skvělých filmů. 

Mějte se hezky.    

Uvádíme 70.,75.,80., 85.výročí narození-od 90ti již každý rok.
Životní výročí v době od 15. 4. 2018 do 15. 5. 2018 oslaví:

Marcela VLČKOVÁ, Výrov 45 Husinec
Marie  HRDLIČKOVÁ, Husova 143 Husinec

Oslavencům srdečně blahopřejeme!

Společenská kronika

Iva Bernardová, matrikářka

duben 2018

Poplatky za odpady, psy a proná-
jmy pozemků je možné uhradit 
bezhotovostně na běžný účet 
KB 2621281/0100, v.s. – číslo 
popisné. Úhrada poplatků v ho-
tovosti na matrice MěÚ Husi-
nec pondělí, úterý, čtvrtek 8.00 
- 16.00 středa 8.00 - 17.00 pátek 
8.00 - 13.00. Splatnost poplat-
ku je dle příslušné vyhlášky do 
30.04.2018. Poplatek za odpady 
na fyzickou osobu je ve výši 
650,- Kč/rok. Poplatek za psa 
je ve výši: 120,- Kč za prvního 
psa, 180,- Kč za každého dalšího 
psa. Poplatek za psa chovaného 
v domě se dvěma a více byty 
je ve výši: 150,- Kč za prvního 
psa, 200,- Kč za každého dalšího 
psa. Poplatek za psa, jehož vlast-
níkem je poživatel důchodu, je 
ve výši: 40,- Kč za prvního psa, 
80,- Kč za každého dalšího psa.

Poplatky
 ZUŠ Vlachovo Březí 
oznamuje, že přijímací řízení pro 
školní rok 2018-2019 proběhne 
v následujících dnech : pro 
HUDEBNÍ OBOR v pondělí 
14.5. a úterý 15.5. od 15 do 18 
hodin, pro TANEČNÍ OBOR v 
úterý 15.5. od 15 do 18 hodin 
-vždy v prostorách ZUŠ Vlacho-
vo Březí. Více informací můžete 
získat na https://www.zums-vb.
cz/zus/prijimaci-rizeni/, nebo na 
telefonech 388 320 199 (kabinet 
ZUŠ) a 608 351 847 (Milan Zíka, 
vedoucí pobočky). Těšíme se na 
další šikovné děti!      Milan Zíka

Přijímačky ZUŠ

Sloupek

Ludmila Pánková
starostka

Nejvýznamější husinecká 
akce už je zase za rohem. Přes 
zimu jsme pilně připravovali 
program a jeho nástin Vám nyní 
můžeme prozradit. Termín našich 
oslav se nemění. Ve středu a ve 
čtvrtek 4. a 5. července nás již  
počtvrté čeká multižánrový fes-
tival Husfest. Den poté, 6. čer-
vence v pátek pak Husovy oslavy.  
   Hlavní hvězdou prvního dne 
festivalu bude jedna z nejslavněj- 
ších českých kapel - legendární 
OLYMPIC! Doplní ho ještě nej- 
lepší Queen revival - Queenie 
nebo kapela Vojty Kotka Th!s 
a Cocoman s Messenjahem. 
Hlavními hvězdami druhého 
dne budou legendy Petr Spálený 
a Pavel Dobeš nebo zpívající 
právník Ivo Jahelka. Program pro 
děti obstarají převážně Maxim 
Turbulenc. A kompletní program 
Husovek se dozvíte již brzy. 

Dvoudenní vstupenka na 
Husfest pro Vás bude k dis-
pozici na MěÚ za 250 Kč!  
Půjde o levnější “husineckou” 
variantu, než která bude k dostání 
v internetovém předprodeji na 
Ticketportal.cz.
Ceny vstupenek v online před-
prodeji: na 4. 7. - 250 Kč
na 5. 7. -  150 Kč
dvoudenní - 300 Kč
Husovy oslavy 6. 7.- zdarma

Husovy oslavy a 
Husfest 2018

Celkem bylo v roce 2017 na po-
platcích za odpady  vybráno  914 
000,- Kč. Z toho vyplývá náklad 
843,- Kč na osobu. Ročně se platí 
650,- Kč na osobu za rok. Rozdíl 
doplácí město.

Všem Vám přeji hezké jarní 
dny.
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Statisíce lidí na celém světě 
si v dubnu připomenou mezi- 
národní svátek životního  
prostředí. Den Země  je největším 
nenáboženským svátkem, který 
slaví společně lidé na celé  
planetě, bez ohledu na svůj původ, 
víru nebo národnost. Tato událost 
je i pro naše město každoroční 
příležitostí připojit se k mezi- 
národní kampani za zdravější a 
čistější prostředí. Tento rok jsme 
navázali spolupráci se společnos-
tí tonda-obal.cz, která se zabývá 
tvorbou pomůcek a programů 
pro hravou výuku třídění odpa-
du. 
Akce se koná 22. 4. od 14:00 a 
sraz je na dvoře MÚ - pod per-
golou. Podrobnější program na 
plakátech a události na Face-
booku.
Těší se eko-bio Maruška :)

Den Země 
v Husinci Na pravidelné besedy s paní 

Lenkou Hanžlovou před Váno-
cemi a Velikonocemi se děti už 
předem těší. Letos však čekal 
třeťáky opravdu mimořád-
ný zážitek. Povídání o ve-
likonočních událostech proběh-
lo v husineckém kostele, což 
samo o sobě bylo pro mnohé 
spojeno s první návštěvou to-
hoto nejstaršího místa v naší 
obci. Nicméně výstup do kostel-
ní věže mezi zvony s poutavým  
vyprávěním pana Ludvíka Fried-
bergera, který dětem zvony rozez-
vučel, byl zážitkem už adrenali-
novým. A ta trocha strachu při 
sestupu dolů se dala vydržet.                                                           
Mgr. Marie Smíšková

Školáci mezi zvony

Pozitivního přístupu ke všemu 
není nikdy dost, proto bude 
dalším hostem naší talkshow 
herec, ze kterého pozitivní  
energie jenom čiší - pan 
Miroslav Táborský. Majitel  
nejširšího úsměvu v českém 
showbyznysu.  Toho můžete 
znát z mnoha českých filmů, ale 
i jako zasvěceného průvodce po 
krásách Česka z rozhlasových a 
televizních cestopisů. Pořad se 
uskuteční ve středu 30. května a 
předprodej bude zahájen v pátek 
4. května na MěÚ.

Křeslo pro hosta

 Po zimní přestávce se 
opět roztočil kolotoč jarních 
fotbalových utkání v okresním 
přeboru mužů a mládeže. Do-
spělí fotbalisté místního Sla-
voje „přezimovali“ na třetím 
místě tabulky a družstvo starší 
přípravky na místě sedmém. V 
zimní přípravě naši nejmenší 
fotbalisté absolvovali pětiden-
ní soustředění v Horní Vltavici 
s využitím tělocvičny v Lenoře. 
Zúčastnili se dále halového tur-
naje mladších žáků „O pohár 
předsedy OFS Prachatice“, kde 
jako nejmladší tým skončili pátí. 
Do následujících podzimních 
soutěží  bychom rádi přihlási-
li dvě družstva mládeže – starší 
přípravku  (7 až 10 let) a mladší 
žáky (11 až 12) let. S tím souvisí 
i doplnění počtu mládeže a jarní 
nábor nových malých členů.  
Tímto chci apelovat na rodiče 

chlapců 6-12 let, aby se přišli 
podívat s dětmi na naše tréninky 
do areálu místního Slavoje. At-
mosféra jejich zápasů v sobot-
ních dopolednách je neuvěřitel-
ná. Dovoluji si pozvat všechny 
občany na jejich jarní mistrovská 
utkání. Jsme potěšeni tím, že 
naši nejmenší hrají fotbal s velk-
ou bojovností a pod vedením J. 
Nováka a J. Iglera se neustále 
zlepšují.  Chtěl bych touto ces-
tou poděkovat všem, kteří svými  
silami přispěli k tomu, aby 
všechny hrací plochy naše-
ho sportovního areálu a jejich 
zázemí byly připraveny na novou 
sezónu a samozřejmě i všem, kteří 
se o chod jednotlivých oddílů 
starají. Všem sportovcům všech  
oddílů naší TJ přeji mnoho dob-
rých výsledků a radost z pohybu.                                                                              
Václav  Heinzl  - předseda  TJ 
Slavoj Husinec

Fotbalové jaro opět začalo


