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ČÍSLO 97 Výtisk zdarma

Radnice,  knihovna  a  přilehlý  dvůr  září  novotou.  Dílo  firmy  VIDOX 
z Českého Krumlova v hodnotě cca 14 milionů korun začíná od své kolaudace 
dne 12.12.2006 sloužit veřejnosti, tedy nám všem. Hodně z vás využilo Dne 
otevřených  dveří  16.12.2006.  Pro  ty,  kteří  nemohli  přijít,  jsem  připravili 
následující reportáž.

Co všechno je tu nového? V rámci projektu „Středisko pro rozvoj lidských 
zdrojů a sociální integraci“, který byl spolufinancován Evropskou unií v rámci 
grantového schématu SROP, byl využit nebo přebudován prostor  půdy, dvora a 
přízemí  budovy  OÚ  a  knihovny  –  o  ní  si  víc  přečtete  příště  z pera   paní 
knihovnice. 

V prostoru zadního traktu budovy OÚ vznikla dílna s prodejnou určená 
pro aktivity připravovaného projektu „Přijďte mezi nás II“ a zvětšení doznal i 
prostor  pro  oblíbený   obchod  paní  Klabouchové.  Ta  jej  chce  znovu  otevřít 
1.2.2007 a sortiment obohatit o  galanterii. 

Zpřístupněním půdy  vzniklo  také  více  prostorů  -  kancelář  pro  provoz 
projektu „Integrace - Husinec“, který vytvořil nová pracovní místa (dohromady 
se jedná o 3,5 pracovního úvazku, které zajišťují 4 osoby, tato pracovní místa 
jsou zřízena na dobu určitou, a to do června 2008, pracovníci byli vybráni ve 
výběrovém  řízení  tak,  aby  vyhověli  kvalifikačním  požadavkům  na  danou 
pracovní pozici), velká místnost vhodná pro jednání zastupitelstva a kulturní, 
vzdělávací a společenské akce jako koncerty, výstavy, besedy školení, apod. a 
útulné  podkroví  pro  Dětské  centrum (je  určeno  pro  děti,  jejichž  rodiče  se 
budou účastnit vzdělávacích akcí). Výčet novinek ukončím zřízením veřejného 
WC v průjezdu do dvora  - toto zatím však není v provozu.

Milan Zíka

První jednání nového zastupitelstva obce proběhlo 19.12. 2006 za účasti 14 
zastupitelů   (omluvena  pí.  Neužilová)  a  více  než  30  občanů.  Program  po 
doplnění obsahoval 15 bodů. Z nich byly schváleny tyto:
• Jednací řád zastupitelstva – byla do něj doplněna povinnost zastupitelů svou 

případnou nepřítomnost na jednání řádně omlouvat
• Rozpočtové změny k 30.11. 2006
• Rozpočtové  provizorium  na  rok  2007  –  1/12  rozpočtu  2006  (do  doby 

schválení nového rozpočtu na rok 2007)
• Odměny  za  výkon  funkce  neuvolněným  členům  zastupitelstva 

(místostarostka  –  6540  Kč/měsíc,  člen  rady  –  1130  Kč/měsíc,  člen 
zastupitelstva 300 Kč/měsíc, předsedové výborů a komisí – 960 Kč/měsíc, 
členové komisí – 760 Kč/měsíc)

• Složení  finančního  a  kontrolního  výboru  –  kontrolní  výbor:  Ludvík 
Friedberger,  Radek  Malec,   Miloslav  Hasil,  finanční  výbor  –  Josef  Kovář, 
Zdeňka Wudyová, Gabriela Veselá

• Zvýšení vodného a stočného o 1 Kč – aktuální výše tedy je 48,83 Kč/m3
• Zaměření a rozdělení pozemků 648/1 – 846 m2, 648/19 – 135 m2, 648/20 

– 120 m2 na dvě stavební parcely
• Zveřejnění záměru odkoupení parcely č. 1094/16 – 72 m2 paní Ježkovou, 



Husinec 125
• Odkoupení  části  parcely  č.  977/1  o  celkové  výměře  98  m2  manžely 

Mrázkovými, Husinec 339, za cenu 50 Kč/m2
• Rozpočet DSO Prachaticko na rok 2007 

Neschváleny byly tyto:
• Žádost o směnu pozemků manželů Raušerových, Husinec 317, za pozemky 

obecní – jednalo se o směnu pro obec nevýhodnou
• Žádost manželů Podlešákových, Husinec 331, o koupi parcely č. 977/40 za 

účelem výstavby garáže nebo přístřešku pro dvě osobní auta – důvodem 
bylo  zachování  přístupnosti  proluky  v zástavbě  na  Kněžnicích  z důvodů 
požární bezpečnosti a přístupnosti vodovodní a kanalizační sítě

V následující  diskusi  zazněly  tyto  příspěvky:  Paní  Panniová  žádala  přidat 
kontejner  na  papír  na  parkovišti  u  hotelu,  instalaci  úřední  desky  zpět  na 
budovu obce, zabezpečení staré vodárny v dolním parku proti možnému úrazu 
dětí,   dotazy  a  připomínky  občanů  a  odpovědni  na  ně  uveřejňovat  ve 
zpravodaji a upravit cestu kolem Husovy skály (odpověď starosty: úřední deska 
bude instalována  v dohledné době  na chodníku před budovou Jednoty). Pan 
Podlešák se zajímal, kdo pečuje o zarostlý chodník v sousedství jeho domu, o 
možnost parkování pro 3 auta jeho rodiny, o existenci  vyhlášky o čistotě a 
pořádku  v Husinci,  o  řešení  otázky  chovu  včel  na  Kněžnicích.  Pan  Miller 
upozornil na nedokončené práce na světské cestě. Pan Neužil a pan Jileček se 
zajímali, čím je pro obec přínosný azylový dům, co jeho obyvatelé dávají obci a 
namítali, že obec by se měla starat především o svoje občany a ne o azylanty. 
Odpovědi:  p.  Friedberger  –  díky  azylovému  domu  obec  získala  dotaci  v 
konkurenci 43 dalších projektů, navíc na existenci AD obecní úřad nemá žádný 
vliv – objekt je majetkem o.s Rybka, tedy přímo provozovatele AD; p. Zíka – 
na akce projektu chodilo mnohem více místních, než azylantů; nabídka akcí 
nahrazuje  ne  vždy  finančně  a  časově  dostupné  dětské  zájmové  kroužky 
v Prachaticích. Pan Vacík se dotazoval na možnost dodatečné instalace zábradlí 
u chodníku na mostě. Odpověď: p. Friedberger .- tato snaha ze strany OÚ už 
byla – neúspěšně. Paní Stehlíková se dotazovala, zda by úřední deska neměla 
být  i  na  AN,   zda  bude  na  obci  fungovat  veřejné  WC  a  kolik  lidí  bude 
v budoucnu zaměstnáno na OÚ. Odpověď: p.starosta – s další úřední deskou 
se nepočítá. 
Pan Tesárek navrhl  sídliště a další  oblasti  bez chodníků vyhlásit  za obytnou 
zónu.  Pan  Klesner  navrhl  posunout  značku  „začátek  obce“  na  příjezdu  od 
Těšovic před firmu OTHERM. Paní Pluhařová požadovala lepší zabezpečení nebo 
přemístění  nebezpečného  přechodu  v zatáčce  u  AN  a  zřízení  přechodu  u 
odbočky na Výrov. Pan Filip navrhl instalaci zpomalovacího ostrůvku uprostřed 
silnice   na  příjezdu  od  Vimperka;  na  všechny  tyto  dopravní  záležitosti  se 
zavázal dotázat p. starosta při návštěvě příslušných úřadů.
Je to víceméně poprvé, kdy ve zpravodaji zveřejňujeme i diskusi ze zasedání 
zastupitelstva. Na některé otázky bylo odpovězeno na místě,  byť někdy jen 
částečně, na některé najdete odpovědi jinde v tomto čísle. Stále ale platí, že 
kdo chce slyšet úplné odpovědi,vědět víc a být „přímo u toho“, musí si najít čas 
a přijít na zasedání, protože napsat prostě nejde všechno.

Milan Zíka

Obecní knihovna  je od 17.1.2007 znovu otevřena! Nové prostory knihovny 
jsou přístupny ze dvora obce (kolem požární zbrojnice) nebo hlavním vchodem 



do budovy OÚ a rovně do dvora.  Otevírací  doba pro veřejnost: Po, Út,  St. 
8.00-12.00,  Čt  13.30-17.30 
Od pondělí 22.1.2007 bude v prostorách knihovny v provozu také multifunkční 
studovna  s internetem  pro  veřejnost  zdarma  (maximální  doba  30  minut 
/1osoba)
Provozní doba studovny a internetu: Po,St,Pa  8.00-12.00,   Ut,Čt  13.30-17.30 

Změna provozní doby sběrného dvora na ČOV Husinec od 1.2.2007:
Středa: 14.00-17.00, sobota 9.00 – 12.00 .

POPLATKY  NA  ROK  2007
Poplatek za odpady – 450,- Kč za každou trvale hlášenou osobu, za nemovitost 
bez trvale hlášené osoby, za cizince s trvalým pobytem v obci.
Poplatek ze psů –  120,- Kč za psa, 150,-Kč za psa v bytovém domě, 40,-Kč 
důchodci
Poplatek z     pronájmu pozemků -   zůstávají ve stejné výši jako v loňském roce.
Placení  poplatků  od  1.2.  do  30.4.2007  denně  08.-12.00,  13.00-15.30,  ve 
středu 13.00-18.00, pátek  8.00-12.00 hod. v kanceláři  v přízemí OÚ (proti 
lékárně).

Projekt ,,Integrace - Husinec“; Kontaktní místo – nová služba obce 
Husinec

V rámci projektu Integrace - Husinec, na který získala v loňském roce obec 
Husinec finanční grant z prostředků Evropské unie, vzniklo od ledna letošního 
roku „Kontaktní místo“, které se nachází v přízemí radnice. 

Sloužit by měla především občanům, kteří potřebují konkrétní pomoc ve své 
momentální tíživé situaci, jakou může být například nezaměstnanost, bytové 
problémy či  ohrožení sociálním vyloučením. Službu spojenou s pracovním a 
sociálním poradenstvím bude vykonávat kontaktní pracovnice každý pracovní 
den od 12 do 16 hodin,  jiný termín je  možné domluvit  osobně v kanceláři 
projektu ve 2. patře v budově OÚ.

Kontaktní místo mohou využít nejenom obyvatelé místního azylového domu, 
ale také obyvatelé obce Husince a přilehlého okolí. Každý, kdo má zájem, může 
kontaktní  místo  navštívit.  Společně  se  pokusíme  nalézt  vhodné  řešení  pro 
každou nepříznivou situaci.    

Kurz „Základy obsluhy počítače“ – šance pro dlouhodobě 
nezaměstnané!

V rámci projektu dále nabízí obec Husinec kurz s názvem „Základy obsluhy 
počítače pro dlouhodobě nezaměstnané“ (pro zájemce v evidované Úřadem 
práce déle než 6 měsíců).

Kurz proběhne v měsíci únoru 2007 v dopoledních hodinách (od 8 do 11 
hodin) v prostorách ZŠ M.J. Husa v Husinci v celkovém rozsahu 40 hodin. 
Účast na kurzu je zcela bezplatná!

V případě zájmu je možné realizovat tento kurz v odpoledních nebo 
večerních hodinách. Máte-li zájem o účast, neváhejte a kontaktujte Editu 
Hrbkovou – asistentku projektu na tel.: 731 200 103 nebo e-mailem na 
adrese: integrace.a@husinec.cz

V průběhu výukových hodin je zajištěna péče o nezletilé děti v prostorách 
Azylového domu Rybka nebo Dětského centra v prostorách OÚ.  Projekt 
Integrace – Husinec je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním 
rozpočtem České republiky.

Edita Hrbková



Údaje z     evidence obyvatel za rok 2006  
Počet obyvatel k 31.12.2006: 1306, z toho 1092 nad 15 let, 214 do 15ti let.
Husinec 1187 obyvatel, Výrov 107, Horouty 12.
V roce 2006 se přihlásilo k trvalému pobytu 47 osob, odhlásilo se 37 osob, 
v místě změnilo pobyt 21 lidí, sňatek uzavřelo 10 dvojic, z nich alespoň jeden 
má pobyt v Husinci, narodilo se 12 dětí a zemřelo 17 husineckých občanů.

Společenská kronika (uvádíme 70.,75.,80.výročí  narození-od 80ti  již 
každý rok)
Životní výročí v     době od 15.01.do 15.02.2007 oslaví:  
17.1. Ladislav  KUBÁT, Husinec, Kostnická 248
18.1. Marie  ČUŽNOVÁ, Husinec, Kostnická 245
20.01.  Marie  HANUŠOVÁ, Husinec, Husova 26

Zlatou svatbu (50 let společného života) oslaví dne 2.2.2007 manželé Václav a 
Hermína KLABOUCHOVI, Husinec, Kostnická 241.

Všem oslavencům blahopřejeme!

NOVÍ  OBČÁNCI  OBCE
Anna  MUSILOVÁ, nar. 04.01.2007, Husinec-Horouty 3 – je zároveň prvním 
občánkem obce roku 2007.

Eva Grunská

V     úterý 6.2.2007 od 18.00 hod. ve II.patře budovy    OÚ pořádá Obecní úřad 
Husinec  přednášku  (povídání)  „JAK   SE   ŽIJE   V MALAJSII“.  Večerem 
s promítáním a ukázkou tradičního oděvu vás bude provázet ing.Vladimír Drye.

V pátek  9.února  2007 od 18.00 hodin  se  v kulturním domě v Husinci  koná 
Dětská  show módní  přehlídka.  Modely  oblečení  budou předvádět  husinecké 
děti, zveme všechny občany!

Sbor dobrovolných hasičů zve všechny občany na „hasičský ples“,  který se 
bude konat v sobotu 10.února 2007 od 20.00 v kulturním domě. Hraje hudba 
Václava Jírovce, vstupné 60,- Kč, tombola.

V sobotu 17.února 2007 pořádají rodiče dětí ve spolupráci s Obecním úřadem 
Husinec  „dětský  maškarní  bál“.  Odpoledne  plné  hudby  a  soutěží  začne  ve 
14.00 v kulturním domě. Masky jsou vítány, vstupné je dobrovolné.

ZUMŠ Vlachovo Březí  zve příznivce  zábavy v nekuřáckém prostředí  na  svůj 
společenský večer pořádaný v sobotu 27.1. od 19.30 v prostoru jídelny ZŠ ve 
V.  Březí.  Občerstvení,  tombola,  kulturní  program. Hraje duo Předkoš,  vstup 
60.- Kč.

Organizátoři  Tříkrálové sbírky děkují  všem dárcům. 10 837 Kč vybraných v 
Husinci a jeho osadách poslouží Hospicu Sv. J.N.Neumanna a Domu Sv.D.Savia 
pro matky s dětmi.

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 18.01.2007 jako číslo 97.
Za věcnou správnost příspěvků odpovídají autoři.


