
HUSINECKÝ  ZPRAVODAJ

ČÍSLO  94 Výtisk zdarma

Máme tentokrát před volbami rušno.. Setkání s kandidáty, ve schránkách 
programy  i  celé  kampaně.  Šest  kandidátek  tu  zřejmě  nikdy  nebylo.  Osud 
Husince nám tedy není lhostejný.

 Priority jednotlivých kandidátek a přístupy k problémům se liší.  Je však 
zarážející,  jak  je  tu  najednou plno  schopných a  vědoucích  patriotů,  jak  se 
slibuje, že se nebude slibovat,  ale konat,  což je přece samozřejmé, jak se 
v programech objevují body, které už někdo jiný dávno uvádí do života, jak 
některé body působí jen jako sliby pro sliby.

 Mít nápad je dobré, být patriot samozřejmě taky. Ale možnost dát to 
najevo jsme měli  všichni  a  pořád.  Kolik  těch nápadů bylo  podáno do rady 
obce?  Kolik  z nás  chodilo  na  jednání  zastupitelstva  obce?  Kolik  z vás  mělo 
zájem připojit se k Občanskému sdružení Mistra Jana Husa, které rozhýbalo 
program Husových oslav a proces rekonstrukce památníku?  Kolik dospělých 
uklízelo Husinec při Dni Země? Kdo čím kdy  přispěl do zpravodaje?

Všechny kandidáty znáte. Než z nich vyberete oněch patnáct nejlepších, 
popřemýšlejte o jejich schopnostech, jaká práce je za kterým z nich vidět, jak 
jednají a jak umějí držet slovo, co vlastně slibují a jestli je to reálné a potřebné 
a jestli dokáží uspokojivě vysvětlit, jak svoje sliby splní.

Milan Zíka –  šéfredaktor

RADA  OBCE  NA  SVÉM  JEDNÁNÍ  DNE  04.10. PROJEDNALA:
• Žádost o změnu územního plánu – M.Pekařová – projedná ZO
• Žádost o navrácení statutu „město“ – obec žádá předsedu parlamentu
• Žádost o odprodej pozemků v Luční ulici
• Žádost o opravu vchodových dveří a okna v bytě v čp.43-rada souhlasí na 

vlastní náklady nájemce
• Žádost o pronájem pozemku na zahrádku – Michal Frnka
• Žádost o prodej pozemku na Kněžnicích – Mrázkovi, projedná ZO
• Udělení výjimky pro mateřskou školu – počet dětí ve třídách
• Žádost firmy Otherm – posunutí začátku obce 
• Příspěvek na autobus pro mat.školu-schváleno
• Odměny pro členy zastupitelstva obce – projedná ZO

Václav Pauch

Vážení spoluobčané,
     mandát zastupitelstva obce zvoleného v komunálních volbách v roce 2002 
se blíží ke svému závěru. Kandidáti, kteří  tehdy vstupovali do voleb, si byli 
vědomi náročnosti budoucího období, a to z důvodu ničivých povodní v srpnu 
téhož roku. S ubíhajícím časem nové věci považujeme za samozřejmé, a nebo 
prostě  zapomínáme  na  předchozí  stav.  Kritické  hlasy  v  posledních  dnech 
ukazují, co se nestačilo obnovit či vybudovat. Avšak den má 24 hodin, rok 365 
dní a volební období pouhé 4 roky a  daňové příjmy obce jsou omezené.
Dovoluji si tímto, připomenout realizované akce v uplynulém období:
rok 2003



- obnova přístupové komunikace do Výrova
- obnova komunikace na návsi ve Výrově
- obnova komunikace do Obcizen
- obnova chodníku na pravém břehu Blanice
- obnova komunikací na Ostrovci a v dolním parku
- rekonstrukce ulice Husovy (chodníky, vozovka, vodovod, veřejné osvětlení)
- chodník u školy a parkoviště na sídlišti včetně přístřešku na kontejnery
- rekonstrukce  ploch  u  kostela  (chodníky,  parkoviště,  vozovka, 

vodovod,veřejné osvětlení)
- rekonstrukce ulice Jeronýmova – ke hřbitovu (oddílná kanalizace, veřejné 

osvětlení, vodovod, chodníky, parkoviště u hřbitova)
- obnova komunikace Jeronýmova – nad hřbitovem
- obnova komunikace Žižkova – horní část (chodníky, vozovka)
- oprava nábřežních zdí řeky Blanice
- zřízení  centra  celoživotního  vzdělávání  v přísálí  tělocvičny  ZŠ  spojené 

s výměnou  všech  oken  ZŠ  a  instalace  nového  výtahu  mezi  kuchyní  a 
mateřskou školou

- vybudování  informačního  systému  obce  (vybavení  knihovny,  ukazatele, 
mapy, publikace)

- rekonstrukce a oprava budovy zdravotního střediska 
- obnova stržené lávky u Šumavanu
- oprava tribuny na kolbišti
- rekonstrukce kulturního domu 
- utěsnění kanalizačního přivaděče na ČOV
- prostřednictví  obce  probíhala  finanční  podpora  pro  občany  na  obnovu 

bytového fondu škozeného povodní 2002
Výdaje na výše uvedené akce činily 34,9 mil Kč. Dotace z programů PHARE, 
SAPARD,  Fondu  solidarity,  Ministerstva  pro  místní  rozvoj  ČR  a  fondu  kraje 
pokryly cca 85 % výdajů (29,5 mil Kč). 
rok 2004
- protipovodňové opatření v osadě Horouty
- prodloužení veřejného osvětlení v Luční ulici („Světské cestě“)
- rekonstrukce ploch ulice Komenského (chodníky, vozovka, parkoviště před 

hasičskou zbrojnicí, parkoviště u řeky)
- rekonstrukce ulice Žižkova –dolní část (chodníky, vozovka)
- obnova krovu a krytiny budovy hasičské zbrojnice
- pořízení dětských houpaček (park na tržišti)
Výdaje na výše uvedené akce činily 9,4 mil Kč. Dotace z programů MMR ČR, 
fondů kraje pokryly cca 68 % výdajů (6,4 mil Kč).

rok 2005
- výstavba budovy sportovního areálu TJ Slavoj
- obnova lávky „Černý most“, přilehlého chodníku a komunikace
- pořízení obecního rozhlasu (radiový výstražný a informační systém)
- kanalizace v k.ú. Výrov ( připojení soc.zař. ten. kurtů a 6 nemovitostí)
Na výše uvedené akce výdaje činily 12,1 mil Kč. Dotace z Ministerstva financí 
ČR, MMR ČR a fondu kraje pokryly 76 % (9,2 mil Kč). 
rok 2006
- projekt „Přijďte mezi nás I“ (kursy, zájmové kroužky apod.)



- rekonstrukce kanalizace KD – nábřeží Blanice (včetně nové přípojky pro 4 
domy)

- rekonstrukce vodovodu a chodníků Prokopovo náměstí – Husova ulice
- pořízení dětských houpaček a skluzavek (školní zahrada a zahrada MŠ)
- rekonstrukce radnice a přilehlé budovy bývalého kina včetně úpravy dvora a 

zahrádky, komunitní a mateřské centrum, knihovna, internet
- obnova střešní krytiny KD
- obnova lávky u chatové osady 
- rozšíření sběrných míst tříděného odpadu ze dvou na pět
Na  výše  uvedené  akce  jsou  rozpočtovány  výdaje  ve  výši  28,4  mil  Kč. 
Schválené dotace  z programu SROP, MMR ČR a fondu kraje činí 22,5 mil Kč, tj. 
cca 79 % výdajů.                

Projekty připravené k realizaci, přičemž se  na některé již  žádalo o dotace:
- oprava  a  rekonstrukce  rodného domu MJH (  připravená žádost  o  dotaci 

z programu Norských fondů)
- oprava a  rekonstrukce hřbitova (obvodní  zdi,  kapličky,  márnice,  kostelík, 

dlážděná přístupová komunikace a chodníky)
- rekonstrukce chatové osady (připojení  jednotlivých chatek na vodovod a 

kanalizaci ČOV, tábořiště, plocha pro rekreační sporty  -  zhodnocení před 
případným prodejem „šikulům“)

- rekonstrukce  požární  nádrže  (zamezení  průsaku  vody  pod  okolní 
nemovitosti)

- víceúčelové sportoviště u ZŠ (umělý povrch)
- rekonstrukce komunikací na sídlišti a v Husově ulici
- chodník přes park na tržišti s veřejným osvětlením 
- rekonstrukce zbývajících povrchů náměstí až k rodnému domu MJH 
- rekonstrukce parkoviště pod kostelem
- rekonstrukce veřejného osvětlení (snížení energetické náročnosti)
- projekt „Přijďte mezi nás II“

Kromě  zhodnocení  majetku  obce  si  připomeňme  několik  významných  akcí, 
které patří do společenského života obce: 

    Slavnostní  předání  praporu  Sboru  dobrovolných  hasičů  při  příležitosti 
120.výročí  založení  sboru  a   jako  projev  uznání  za  obětavé  nasazení  při 
povodni 2002. 

Pořízení vlajky obce u příležitosti 100.výročí povýšení Husince na město.

Návštěva prezidenta republiky na loňských Husových oslavách. 

    K objektivitě  hodnocení  života  v  obci  patří  náš dík  členkám Sboru pro 
občanské  záležitosti,  že  nezapomínají  na  životní  jubilea  našich  seniorů, 
organizují jejich setkávání a zajišťují vítání  našich malý občánků do života. 
Rovněž  nemůžeme  opomenout  nezištnou  pomoc  členů  Sboru  dobrovolných 
hasičů  při mimořádných událostech, ale i  organizování společenských akcí.

Ludvík Friedberger, starosta

INFORMACE K     VOLBÁM  
Volby do zastupitelstva obce se budou konat ve dnech 20.10.2006 od 14.00-



22.00  hodin  a  21.10.2006  od  08.00-14.00  hodin  v místnosti  kulturně 
informačního  střediska  v budově  zdravotního  střediska  (postranní  vchod). 
Hlasování: na jednom hlasovacím lístku formátu A3 je všech 6 stran a sdružení 
s 85ti kandidáty. Volič může hlasovat tak, že si vybere a  označí křížkem  15 
jednotlivců z různých stran a sdružení, nebo označí křížkem v záhlaví sloupce 
politickou stranu a tím dá hlas všem jejím kandidátům. Oba způsoby lze také 
kombinovat a to tak, že lze označit křížkem jednu volební stranu a dále před 
jménem  kandidáta  další  kandidáty,  pro  které  hlasuje  a  to  v libovolných 
sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní strany. V tom případě je dán hlas 
jednotlivě  označeným  kandidátům.  Z označené  volební  strany  je  dán  hlas 
pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do 15ti.

Společenská kronika (uvádíme 70.,75.,80.výročí  narození-od 80ti  již 
každý rok)
Životní výročí v     době od  13.10.2006  do 13.11. 2006 oslaví:  
16.10. Helena  MAUNOVÁ, Husinec, Husova 252
22.10. Ludmila  PETRÁŠKOVÁ, Husinec, Husova 193
25.10. Ludmila  ŠVEJDOVÁ, Husinec, Kostnická 277
27.10. Karel  MAURIC, Husinec, Husova 271
27.10. Marie  TESAŘOVÁ, Husinec, Husova 256

Noví občánci naší obce
Dne 11.09.2006 se narodila  SÁRA  VLČKOVÁ, Husinec, Žižkova 319 a dne 
19.09.2006 MICHAL  FRNKA, Husinec, Žižkova 10.

Blahopřejeme rodičům!
Eva Grunská

Netoliko  volby  hýbají  v současné  době  Husincem.  Též  nebývalé  vandalství: 
několik sprejových malůvek, zničený koš v dolním parku, prkna vytrhaná ze 
zábradlí  lávky,  zohýbané  pláty  a  pruty  na  Černém  mostě,  naříznutá  nebo 
vytrhaná prkna laviček. K tomu ještě dva telegrafní sloupy naříznuté tak , že 
se o ně ani  nedal  opřít  žebřík.  Dohromady škoda za desítky tisíc  a hlavně 
špatný pocit, že někoho v našem okolí tyhle vtípky zřejmě baví. Bere to chuť 
něco budovat, o něco se starat, vylepšovat. Náladu samozřejmě nepozvednou 
ani krádeže benzínu a nafty, které se udály na více místech………….
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