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Sloupek
starostky

Minulou neděli byla na MÚ
vernisáž výstavy fotografií
Husinec v proměnách času,
jejímž autorem
je pan Milan
Vančura. Zvu
Vás na tuto výstavu pohledů na
minulost, vývoj a rozvoj našeho
města. Nejedná se o nostalgickou vzpomínku na časy minulé,
kdy se může vše jevit jako lepší.
Opak je pravdou, ve finále zachycení historie na fotografiích
vyznívá optimisticky, svěže,
vesele. Děkuji tímto panu Vančurovi za jeho cit pro historii, za
jeho práci a děkuji i kulturní komisi za spolupráci.
Den Země - akce, při které je
důležité si uvědomit, jak každý
z nás může být užitečný
a k úklidu svého okolí přispět
nejen svojí prací, ale především
vedením svých dětí k pozitivnímu vnímání přírody. Příkazy
ani zákazy nemají takovou působnost a sílu, jako převzetí
osobní odpovědnosti. Děkuji
těm, kteří nám v sobotu na Den
Země pomohli uklidit část města
a oba naše parky. Pohrávám si
s myšlenkou, že bychom se ke
společnému úklidu mohli scházet častěji...
Hledáme a řešíme zlepšení
systému likvidace odpadu.
Máme přiměřeně vybavený
sběrný dvůr, kde je možno ukládat odpad podle druhů. S jarem
je zde možno do zelených kontejnerů ukládat i trávu a větve,
případně se na MÚ domluvit
na odvozu většího množství za
poplatek. Ale pozor! Likvidace
stavebního odpadu by měla být
součástí rozpočtu stavby, odvoz
a jeho likvidaci si zajišťují občané sami, jak je stanoveno
i v naší vyhlášce.
Závěrem ještě jednou připomínám, že se můžete stále vyjádřit nebo poslat námitku k návrhu
územního plánu Husince. Návrh
naleznete na našich webových
stránkách, je k nahlédnutí na MÚ
a o datu veřejného projednání
budu včas informovat.
Přeji Vám pozitivní energii
a brzký návrat krásného jara!
www.husinec.cz

duben 2017

Úvodník šéfredaktora

Milan Zíka, šéfredaktor

V tomto úvodníku vám na
začátek nabídnu citaci z projevu Tomáše Bati k hospodářské
krizi. Našel jsem ji v posledním
díle pořadu TV Stream „Baťa
v kostce“, k jehož vzniku tvůrce
inspirovala stejnojmenná kniha
Zdeňka Pokludy.
„To, čemu jsme si zvykli říkat
hospodářská krize, je jiné jméno
pro mravní bídu. Mravní bída
je příčina, hospodářská krize
následek. V postavení, v němž se
nacházíme, nepotřebujeme žádných geniálních obratů a kombinací. Potřebujeme mravního
stanoviska k lidem, k práci a
k veřejnému majetku. Nepodporovat bankrotáře, nedělat dluhy,
nevyhazovat hodnoty za nic,
nevydírat pracující. Je třeba překonati krizi důvěry. Technickými
zásahy, finančními a úvěrovými
ji však překonat nelze. Důvěra
je věc osobní a důvěru lze obnoviti jen mravním stanoviskem
a osobním příkladem.“
Krásně napsáno. Krásné

Splatnost poplatku
je dle příslušné
vyhlášky do 30. 4.

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 úřadu. Poplatek za svoz komunálního 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 osoby,
které mají ve vlastnictví stavbu
určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve
kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, platí
poplatek ve výši odpovídající
poplatku za jednu fyzickou osobu. Výše poplatku za odpad na
rok 2017 je ve výši 650,- Kč/
osobu. Připomínáme povinnost přihlašování a odhlašování
poplatku za psa! Výše poplatků
pro rok 2017 je 120,- Kč pes,
150,- Kč pes ve vícebytových
jednotkách. Důchodci 40,-Kč.

prohlášení člověka, který se o
své zaměstnance opravdu po
všech stránkách staral. Rozuměl
jim stejně dobře jako obchodu.
Přijde mi, že náš současný
svět jde z krize do krize. Co stálo
za první vlnou nové krize někdy
v roce 1998?
Podvody ze strany špičkového
pracovníka velké banky. Pak to
byly obchody s dluhopisy, nadhodnocování nemovitostí.
Vlastně všechno to byly
případy
nemorálního,
ne
mravného jednání. Už více historiků upozorňuje, že situace
ve společnosti připomíná situaci ve starém Římě před jeho
rozpadem – máme tu korupci,
sexuální liberalismus nevídané
šíře, rozmáhá se cenzura (i když
se jí tak neříká), o moc bojují ne
zcela jasné skupiny politiků a
podnikatelů a „politiků“ a „podnikatelů“. A tato nekázeň se díky
médiím dostává k nám a my
ztrácíme důvěru v ty, jež vedou
tento stát.
Můžeme si jen tipnout, kdo a
kdy objeví úvodní Baťův citát a

vyrazí s ním sbírat předvolební
sympatie. Asi by uspěl, kdyby…
kdyby krize důvěry nebyla tak
hluboká a kdyby od dob Tomáše
Bati tolik nezesílila informační mlha, která náš svět halí.
Uspěl by, kdyby dokázal lidi
přesvědčit, že mu můžou věřit
a nikdo další to nedokázal nějakou antikampaní zpochybnit.
Po světě obíhá příliš mnoho neověřitelných informací
a naše intuice je zmatená a
unavená. Pravda je, že to naštěstí
takhle běží spíš „tam nahoře“.
Ale i zaměstnavatelé mají problém sehnat dobré zaměstnance
a naopak. A sociální systém a
zdravotnictví stojí víc, než by
měly, protože mají špatnou strukturu. Přesto ale má Baťa pravdu:
Jinak než přes důvěru se ta situace řešit nedá. Když nebudeme
věřit, staneme se nedůvěřivými.
Důvěra se dá opravdu získat
jen osobním příkladem a někdy
nepříjemně snadno ztratit…
Spousta věcí není dobře. Ale
to na druhou stranu dává naději
na spoustu zlepšení.

Společenská kronika

Uvádíme 70., 75., 80., 85. výročí narození - od 90ti již každý rok.
Životní výročí v době od 15. 4. 2017 do 15. 5. 2017 oslaví:
Marie MAURICOVÁ, Husova 271, Husinec
Marie HRDLIČKOVÁ, Husova 143, Husinec
Jaroslava JUNGBAUEROVÁ, Husova 121, Husinec
Oslavencům srdečně blahopřejeme!
					 Iva Bernardová, matrikářka

Filmový klub

Zveme Vás na novou kulturní
akci, kterou je Husinecký filmový
klub - promítání filmu a následná beseda s člověkem, který je
s filmem spojený. Tentokráte to
bude film První den mého syna a
herec Petr Kostka. 28. dubna od
18:00 v Rock BarBaru (bývalé
kino). Vstupné dobrovolné. KK

Noví občánci Inzerát
posluchače.
našeho města Hledáme
V pondělí večer (1. 5.) čteme

Dne 16. 3. 2017 se Máchův Máj. Šebelův rybník,
narodil Matyáš Synek a dne 19:30.
31. 3. 2017 se narodila VendulKdo chcete, přijďe.
ka Simotová. Rodičům srdečně
Výbor za Husinec poetičtější
blahopřejeme!
Milan Zíka, Ondřej Babka
www.facebook.com/mestohusinec

duben 2017

číslo 211

Ivánek
pomáhá

Kulturní komise Vás zve na
divadelní představení “Ivánku,
kamaráde, můžeš mluvit? aneb
Tak to mi ho teda vyndej”, jež
se uskuteční 8. června od 19:00.
Nápad přijet s touto dnes již
legendární hrou do Husince se
zrodil v hlavě Petra Čtvrtníčka
při jeho návštěvě v Husineckém
křesle. Spolu s Jiřím Lábusem
a dalšími zahrají kus, který již
několik let nemají v repertoáru, půjde tedy o výjimečný a
neopakovatelný kulturní zážitek.
Představení bude charitativní herci se vzdají honorářů a veškerý
výtěžek věnují prachatickému
Hospicu sv. Jana N. Neumanna.
Vstupné činí 500/300 Kč. Přijďte
se královsky pobavit a zároveň
podpořit dobrou věc. Předprodej
bude zahájen 5. května na www
i na MěÚ.
Kulturní komise města

Přijímačky do ZUMŠ

ZUMŠ Vlachovo Březí vyhlašuje přijímací řízení ke studiu
v hudebním a tanečním oboru.
Talentové zkoušky proběhnou
ve Vlachově Březí - pro taneční
obor 17. 5. od 15 do 18 hodin,
pro hudební obor 17. a 18.5. od
15 do 18 hodin. Pro více informací volejte čísla 388 320 198
nebo 388 320 199 nebo navštivte
webové stránky www.zums-vb.cz

Otevření CMJH
a veřejná sbírka

Sezona bude v Centru Mistra Jana Husa zahájena v sobotu
29. 4. a až do října bude CMJH
otevřeno v tradičních časech.
Od této doby bude také
prováděna veřejná sbírka na zajištění běžného provozu Památníku a jeho údržbu, a to formou
pokladničkové sbírky přímo
v místě. Budete tak moci přispět
na naší husineckou národní kulturní památku.

Husovy oslavy 2017

Ondřej Babka, předseda KK

Rok se s rokem sešel a kulturní komise opět pečlivě připravuje program Husových oslav
2017. Zásadní informací je, že
se nám podařilo sehnat finanční
prostředky na konání multižánrového hudebního festivalu Husfest, který se tak opět po roce
vrátí už s třetím ročníkem.
Husfest 2017 se uskuteční
v areálu Slavoje Husinec v úterý
a ve středu 4. a 5. července. První
den se brány festivalu otevřou
v 17 hodin, od 18 pak začne samotný hudební program. Hlavní
hvězdou prvního dne Husfestu
bude přední slovenský popový zpěvák PETER NAGY,
dalším velkým jménem je kapela, která v letošním roce slaví
30 let existence - MŇÁGA A
ŽĎORP. Rockery zastoupí jistě
vám všem také známá kapela
ODYSSEA. Opravdu multižánrové zastoupení zařídí svým
vystoupením reggae zpěvák
COCOMAN.
Druhý den jsme pro vás připravili opět program pro děti,
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.
Vydalo Město Husinec, Prokopovo nám.1, IČO 250449 dne 20 .4.
2017 jako číslo 211.
Za věcnou správnost příspěvků
odpovídají autoři.
www.husinec.cz

který odstartuje ve 14 hodin
kapela pro malé posluchače Pískomil se vrací. V areálu bude
opět postaveno spousta atrakcí,
na kterých se vaše děti budou
moci pořádně vyřádit. Nezapomněli jsme ani na milovníky folku
a country. Tento žánr bude letos
zastoupen takovými jmény jako
jsou WABI DANĚK a RANGERS-PLAVCI. Své vystoupení
si po loňském úspěchu zopakuje
také písničkář POKÁČ.
Husovy
oslavy
začnou
tradičně 5. 7. večerním průvodem, který půjde letos opět od
Slavoje po skončení koncertu
Wabiho Daňka. U Husova domku pak proběhne tradiční pietní
vzpomínka. 6. července se od
rána budou konat tradiční trhy,
ke kterým vám budou na náměstí
hrát BABOUCI či naši HUSMENI. Odpoledne je pak připraven i program v zahradě Husova domu. Bude muzika i divadlo.
O ukončení oslav se opět po roce
postará JIHOČESKÁ FILHARMONIE. Bližší info opět
za měsíc. Naplánujte si volno a
pozvěte své blíké do Husince!

Nová výstava na MěÚ
Srdečně zveme všechny spoluobčany na výstavu "Husinec
v proměnách času". Její vernisáž
proběhla na obecním úřadě
v neděli 16. dubna při příležitosti výročí povýšení Husince
na město. Na zhruba stovce
srovnávacích fotografií uvidíte,

jak se naše město za posledních
sto let změnilo. Výstava bude na
obecním úřadě nainstalována do
konce září, takže se určitě přijdte podívat. Tímto také děkujeme
Milanu Vančurovi, který se na
přípravě výstavy velkou mírou
podílel.			
KK

Václav Heinzl, předseda Slavoje

unii sportu několik žádostí o dotace na činnost mládeže, provoz,
údržbu a rekonstrukce areálu TJ
Slavoj. Pokud by se podařilo
některé prostředky takto získat,
budou samozřejmě účelně využity hlavně pro zkvalitnění práce
s mládeží. Členové všech oddílů
naší TJ svými jarními brigádami přispěli k tomu, aby všechny
hrací plochy našeho sportovního
areálu a jejich zázemí byly připraveny na novou sezónu. Touto
cestou bych chtěl všem, kteří se
o chod jednotlivých oddílů starají, moc poděkovat a všem sportovcům popřát mnoho úspěchů.

Fotbalové jaro opět začalo
Fotbalisté místního Slavoje
začali hrát po zimní přestávce
své soutěže v okresním přeboru.
Muži „přezimovali“ v tabulce
na čtvrtém místě, mladší žáci
na šestém a starší přípravka na
desátém místě.
Dovoluji si všechny občany
pozvat na jejich jarní mistrovská utkání a věřím, že přijdete
povzbudit hlavně ty nejmenší,
kteří pod vedením J. Nováka
udělali velký pokrok. V tomto roce bylo podáno v rámci
krajských grantů a na Českou

OP MUŽI
ROZPIS zbývajících utkání JARO 2017
Svatá Maří - Slavoj HUSINEC
sobota
Slavoj HUSINEC - Zdíkov
sobota
Nebahovy - Slavoj HUSINEC
sobota
Slavoj HUSINEC - Š. Hoštice
sobota
Vitějovice - Slavoj HUSINEC
neděle
Slavoj HUSINEC - H. Vltavice
sobota
Zbytiny - Slavoj HUSINEC
neděle
Slavoj HUSINEC - B. Lada
sobota

17. 00
17. 00
17. 00
17. 00
17. 00
17. 00
11. 00
17. 00

26. 4. 2017
1. 5. 2017
3. 5. 2017
17. 5. 2017
24. 5. 2017
31. 5. 2017
6. 6. 2017

OP Mladší žáci
ROZPIS zbývajících utkání JARO
Stachy / Zdíkov - HUSINEC
HUSINEC - Stachy / Zdíkov
Čkyně - HUSINEC
HUSINEC - Lažiště
Netolice - HUSINEC
HUSINEC - Vimperk B
Prachatice - HUSINEC

2017
středa
pondělí
středa
středa
středa
středa
středa

17. 00
17. 00
17. 00
17. 00
17. 00
17. 00
17. 00

		
22. 4. 2017
29. 4. 2017
1. 5. 2017
6. 5. 2017
20. 5. 2017
27. 5. 2017
3. 6. 2017
10. 6. 2017

OP Starší přípravka
ROZPIS zbývajících utkání JARO 2017
HUSINEC - Netolice B
sobota
Netolice A - HUSINEC
sobota
Vimperk B - HUSINEC
pondělí
HUSINEC - Lhenice
sobota
HUSINEC - Stachy / Zdíkov
sobota
HUSINEC - Vacov
sobota
Lažiště - HUSINEC
sobota
HUSINEC - Volary
sobota

10. 00
13. 00
13. 00
10. 00
10. 00
10. 00
10. 00
10. 00

23. 4.
29. 4.
6. 5.
13. 5.
21. 5.
27. 5.
4. 6.
10. 6.

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

Přehled nejbližších kulturních akcí v Husinci
28. dubna (pátek)
18:00
pořádá KK				
29. dubna (sobota)
16:00
pořádá BarBar			
7. května (neděle)
13:15
					
27. května (sobota) 8:30-10:30

Filmový klub: První den mého syna		
Rock BarBar
za účasti Petra Kostky / promítání a beseda vstupné dobrovolné
Májovka							
Rock BarBar
hrají Husmeni, poté D•Ripper a Herra rock			
70 Kč
Vzpomínková jízda k osvobození
u hasičské zbrojnice
jihozápadních Čech 						
zdarma
Husinecký rodinný výšlap			
od bývalé chatové osady

pořádá Klub českých turistů odbor Prachatice 		

8. června

(čtvrtek)

19:00

pořádá KK - předprodej i přes www

Trasa v délce 4 km, okolo Husince, s otázkami pro děti

Ivánku, kamaráde, můžeš mluvit? 		
Kulturní dům
divadelní představení: P. Čtvrtníček, J. Lábus a další 500,300 Kč
www.facebook.com/mestohusinec

