
HUSINECKÝ  ZPRAVODAJ
                         
ČÍSLO  87 Výtisk zdarma

   Rozběhl  se  další  rok.  Ekonomické  prognózy  jsou  příznivé  až  velmi 
příznivé. Ekologické prognózy jsou už horší – už jen z toho titulu se jimi 
někdo vůbec nechce zabývat. Ještě pořád nefunguje to, že by ekologie a 
ekonomika  měly  být  tak  propojené,  aby  se  jejich  prognózy  v podstatě 
shodovaly.
   Prognózy  politické  si  vůbec  netroufám  vyslovit.  Příprava  voleb  asi 
způsobí  mnohá  překvapení  i  zábavu,  ale  já  osobně  jen  těžko  hledám 
někoho, kdo si zaslouží mou důvěru…
   Začátek roku bývá spojen se závazky, bilancováním, předsevzetími. Už 
pár let mívám jediné všeobecné přání: aby nebylo hůř než loni, ale pokud 
možno  o  malinko  líp.  A  osobně?  Aby  pro  mě  svět  byl  o  něco 
srozumitelnější.  Abych  se  dál  setkával  s přáteli  a  abychom  se  dál 
obohacovali tím, co je v   nás nejlepší. A abych za sebou viděl co nejvíc 
dobrých a dokončených věcí. To samé přeju do nového roku i vám.

Milan Zíka

Rada obce na svém jednání dne 17.01.2006
projednala 

• Žádost TJ Slavoj – fotbalového oddílu – o pomoc před zahájením 
sezóny.Zbývá dovybavení šaten, pořízení dvou přenosných střídaček 
a stanovení osoby odpovědné za provoz budovy.  TJ upřesní další 
požadavky a obec zváží dle finančních možností.

• Vzedmutí  dlažby  na  chodnících  v Žižkově  ulici  –  bude  vyřízeno 
v reklamačním řízení

vzala na vědomí
• Informaci o výběrovém řízení  – rekonstrukce radnice – do užšího 

výběrového kola postoupily firmyVidox, Prima, Lesostavby, Lubriko a 
Archatt památky. 

• Žádost  o  zřízení  věcného  břemene-elektro  přípojka  k vile  č.p.34 
Výrov  -  demolice  budovy   bývalého  dětského  domova.  Bude 
postoupeno zastupitelstvu  obce.

Uživatelé  „uličky“  v Žižkově  ulici  děkují  pánům  Grunskému,  Olahovi  a 
Škopkovi za zhotovení zábradlí a pánům Škopkovi a Vodenkovi za údržbu 
„uličky“.

Od  01.01.2006  jsou  v provozu  webové  stránky  naší  obce  na  adrese 
www.husinec.cz. Jejich  podoba  není  ještě  úplná  a  definitivní,  svým 
názorem je můžete doplnit či jinak ovlivnit i vy.

UPOZORNĚNÍ
V lékárně  můžete  do  února  podepsat  petici  proti  nařízení  ministra 
zdravotnictví ČR MUDr.Ratha, které upravuje rabat lékáren a tím ohrožuje 
existenci lékáren v malých obcích (tedy i naší).

Milan Zíka



PLACENÍ  MÍSTNÍCH  POPLATKŮ  NA  ROK  2006.
POPLATKY  ZA  ODPADY
Obecně závaznou vyhláškou č.2/05 ze dne 15.12.2005 se změnila výše 
poplatku  za  odvoz  odpadů.  Každá  trvale  hlášená  osoba,  každý  cizinec 
s trvalým  pobytem  a  každý  vlastník  nemovitosti,  ve  které  není  nikdo 
hlášen k trvalému pobytu, je povinen zaplatit poplatek ve výši 450,-Kč do 
konce měsíce dubna 2005.
Již  po  několikáté  upozorňujeme  občany  na  nutnost  třídění  odpadů, 
sešlapávání  plastů,  skládání  papírů  (hlavně  krabic)  před  odložením  do 
kontejnerů a na zákaz skládek u kontejnerů na tříděný odpad. Odpad ( i 
nebezpečný,  jako  lednice,  televizory,  baterie  apod.)  je  možno  vyvážet 
vždy ve středu a v sobotu od 14.00 do 17.00 hodin na čistírnu odpadních 
vod (je nutno předložit doklad o zaplacení odpadů).
POPLATKY  ZA  PSY
Roční sazba poplatku:120,- Kč za jednoho psa, 180,-Kč za druhého psa a 
každého dalšího psa téhož držitele, 40,- Kč za psa, jehož vlastníkem je 
poživatel invalidního, starobního, vdovského a vdoveckého důchodu a 80,- 
Kč za každého dalšího psa. Poplatek za psa chovaného v domě se dvěma a 
více  byty  činí  150,-  Kč,  za  každého  dalšího  psa  200,-  Kč.  Poplatek  je 
splatný do konce měsíce dubna 2006.
POPLATKY  ZA  POZEMKY
Poplatek je splatný do konce března 2006.
VYBÍRÁNÍ  POPLATKŮ
Poplatky se budou vybírat  od 01.02. do 30.04.2006 v     budově obecního   
úřadu (kancelář v     přízemí).  
Pondělí: 9.00 – 11.00, 14.00 – 17.00
Středa:   9.00 – 11.00, 14.00 – 17.00
V nutných případech bude možno poplatek zaplatit  v kanceláři  obecního 
úřadu.
Zde  je  možno  také  přihlásit  psa  k registraci-poplatek  se  platí  ze  psů 
starších tří měsíců.
                                               
OBČANSKÉ  PRŮKAZY
Upozorňuji, že do 31.12.2006 je nutno vyměnit občanské průkazy typu 
karta,  které  byly  vydány v roce  1995  a  v roce  1996  (  i  když  je  v OP 
napsána  platnost  bez  omezení).  Žádost  je  možno  podat  na  matrice 
obecního úřadu – potřebujete 1 fotografii a občanský průkaz.
Občanské průkazy při dovršení věku 15 let.
K žádosti  je  třeba předložit  1  fotografii,  rodný list  –  k ověření  státního 
občanství je nutné mít buď platný cestovní pas nebo osvědčení o státním 
občanství. V případě, že nemáte ani jedno, ani druhé, je nutno požádat na 
matrice OÚ o  vydání osvědčení o státním občanství.  K tomu je třeba: 
rodný list dítěte, rodný list jednoho z rodičů, oddací list a občanský průkaz 
jednoho  z rodičů  (který  bude  žádat  za  dítě).  K prvnímu  vydání  OP  je 
osvědčení bezplatné. Toto osvědčení je potřebné i při podávání žádosti o 
vydání cestovního pasu pro dítě do 15ti let ( zde je poplatek za osvědčení 
100,-Kč).

Eva Grunská



PREVENTIVNÍ  PROGRAM  ŠKOLY
   Součástí výchovné práce základní školy v Husinci se stala již v roce 1992 
problematika prevence a ochrany dětí a mládeže před negativními vlivy. 
Nejednalo  se  a  nejedná  o  jednorázovou  akci,  ale  postupnou  a  stálou 
analýzu  stavu  a  z ní  vyplývající  požadavky  jednak  na  primární  oblast 
(veškeré zázemí školy z hlediska vzdělávacího, volného času žáků školy, 
spolupráce  s rodiči,  provozního  a  materiálního),  jednak  na  sekundární 
prevenci,  kde je po celé období nejdůležitější  zejména informovanost a 
osvěta.
   Základním cílem  byla idea vytvořit netuctovou školu a hledat pro ni 
osobitou podobu. Byli jsme si vědomi, že žádné prostředí, kde se zdržuje 
více  dětí  delší  dobu  pohromadě,  není  v současné  době  vůči  těmto 
problémům imunní. Dominantní myšlenkou byl princip spravedlnosti, který 
je nutno zahrnout do vzdělávací  i  výchovné zkušenosti  žáků – vytvořit 
prostředí oproštěné od utiskování, strachu a výsměchu a tak nechat plně 
rozvinout potenciál každého jedince bez jakékoli diskriminace. Tak vznikl 
program,  který  nastínil  hlavní  cestu,  postupně  byl  přehodnocován, 
doplňován  a  stále  směrován  ke  skutečnosti  vytvořit  školu  s pozitivním 
klimatem a mimořádně dobrou spoluprací učitelského sboru, žáků, rodičů i 
ostatních pracovníků školy. Jak se nám to daří, určitě ohodnotí rodiče a 
občané naší obce.

Zápis žáků do 1.třídy Základní školy M.J.Husa a Mateřské školy v Husinci 
pro školní rok 2006/07 se koná v     pátek 10.února 2006 od 14.00 do 17.00   
hodin v     budově školy.   K zápisu se dostaví děti narozené od 01.09.1999 do 
31.08.2000.

Mgr.Václav Kuneš 

Vždy začátkem roku vás seznamuji s pohybem obyvatel za uplynulý rok.
Počet obyvatel k 31.12.2005: 1305
z toho nad 15 let: 1101
do 15ti let: 204

V roce 2005 se přihlásilo k trvalému pobytu: 33 osob
odhlásilo se z trvalého pobytu: 33 osob
změna pobytu v místě: 17 osob
sňatek uzavřelo: 5 dvojic, z nichž alespoň jeden má pobyt v Husinci 
narodilo se: 9 dětí
zemřelo: 14 husineckých občanů

Společenská kronika (uvádíme 70.,75.,80.výročí narození-od 80ti 
již každý rok)

Životní výročí v     době od  07.01.2006  do 19.02. 2006 oslaví:  
17.01.  Miroslava PETRLÍKOVÁ, Husinec, Husova 8
18.01.  Marie  ČUŽNOVÁ, Husinec, Kostnická 245
20.1. Marie  HANUŠOVÁ, Husinec, Husova 26
3.2. Růžena  PLCHOVÁ, Husinec, P.Chelčického 118
16.2. Jan  NÁCHLINGER, Husinec – Výrov 7



50 let společného života  si připomenou dne 11.02.2006 manželé Karel a 
Marie Kubovi.

Vítáme nové občánky obce:
Lenka ČUŽNOVÁ, nar. 11.12.2005, Husinec, Husova 237
Prvním  husineckým  občánkem  roku  2006  je  Petr   GRUNSKÝ,  nar. 
14.01.2006

Eva Grunská

POZVÁNKA NA PLESY
NĚCO  PRO  DĚTI!  
V     neděli, 12.února 2006 od 14.00 hodin   se v kulturním domě v Husinci 
koná Velký maškarní rej masek! Zúčastnit se mohou děti od 0 do 15 let, 
nejlépe  s maskami  (možno  i  bez  nich).  Doprovod  dospělých  vítán. 
Připraveny jsou různé soutěže a dobrá zábava! PŘIJĎTE!

V     sobotu 18.2.2006 od 20.00   pořádá Sbor dobrovolných hasičů ples. Hraje 
hudba V.Jírovce, nebude chybět tombola. Přijďte svou účastí podpořit naše 
hasiče!

Na ukončení plesové sezóny se koná  v     úterý, 28.2.2006 od 19.00 hod.   
tradiční MAŠKARNÍ  MERENDA! Hraje hudba Václava Jírovce. Masky vítány!
Přesně v poledne 28.2.2006 vyjde od hasičské zbrojnice již tradiční průvod 
masek,  který  projde  za  doprovodu  hudby  obcí  a  zúčastní  se  večerní 
merendy. Přijďte i vy do průvodu!

KLUB  ČESKÝCH  TURISTŮ  PRACHATICE – AKCE únor 2006
Zúčastnit se můžete i vy! Stačí kontaktovat  pí.Prokešovou, tel.388331060
11.02. Na běžky:
Haidmühle – Haidl a zpět 25  km
sobota ČD 09.40 hod. návrat: 16.39/18.41 hod. 

Čejka

18.02. Bad Füssing (lázně Evropa – koupání): 5 hod. 
sobota Malé nám. 08.00 hod. návrat: odpol.hod. 

Prokešová
          
Husinec – v     Pruském Slezsku (dokončení).  
   Jsou však doklady o tom, že obec byla živým sborem, kulturní oblast 
zahrnovala  nejen  péči  o  povznesení  víra  sboru,  ale  i  snahu  o  docílení 
kulturní úrovně. Možno připomenout rukopisnou sbírku Heřmana Tardyho 
„Písně  české  sebrané  v církvi  Husinecké“  z  let  1850-1874.  Tardy  byl  i 
přítelem Purkyňovým – stejně jako farář Josef Kačer z reformačního sboru 
v Bedřichově Táboře byl též přítel Purkyňův a Kollárův. Kazatelé i učitelé 
na škole v Husinci v Prusku bývali vždy na výši. 
   Po skončení 2.světové války došlo k tomu, že Čechové usídlení mimo 
vlast  využili  možnosti  návratu  do  své  domoviny.  Z Bedřichova  Hradce-
pruského Tábora se stěhovali na Nejdecko, z Husince pak do Tří Seker a 



do okolí Mariánských Lázní. Byly jim přiděleny domky a půda po Němcích, 
ale než si mohli zvyknout na nové poměry, přišla kolektivizace. Co bylo 
však bolestnější, už zde nenašli stejně duchovně smýšlející bratry a sestry. 
Vladimír Valíček

PRANOSTIKY  NA  ÚNOR
- jak dlouho skřivan před Hromnicemi vrzá, tak dlouho po nich zmrzá.
- Svítí-li slunce na Hromnice, bude zimy o šest neděl více.
- Na svatého Blažeje slunce ještě nehřeje.
- Svatá Agáta bývá na sníh bohatá.
- Na svatou Dorotu odmeť sníh od plotu
- Masopust na slunci-pomlázka u kamen.
- Konec masopustu jasný – len krásný.
- Suchý půst – úrodný rok.

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.
Vydala Obec Husinec, Prokopovo nám.1, IČO 250449 dne 24.1.2006 jako 
číslo 87.
Za věcnou správnost příspěvků odpovídají autoři.


