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S l o u p e k Úvodník šéfredaktora

V minulém
sloupku jsem
slíbila informaci
o plánovaných
uzavírkách silnice od hřbitova
k firmě Otherm.
Zatím není nic
přesného, na
Ludmila Pánková
harmonogramu
prací, a s ní spojených uzavírek, se pracuje a
schvalují se. Proto je tato informace pouze předběžná a může
dojít k určitému zdržení prací,
ale i jejich urychlení. Už víme,
že s rekonstrukcí se začne
v úseku od hřbitova ke kostelu,
a to od 13. května pravděpodobně do konce června.
Celé prázdniny pak bude uzavřen úsek od kostela k mostu
přes Blanici, kde bude kromě
opravy silnice probíhat i rekonstrukce kanalizace. Od září
se začne pracovat na úseku od
mostu k firmě Otherm. Tento
úsek bude pravděpodobně
rozdělen na dvě části - od mostu
k hřišti a od hřiště k Othermu.
A teď pozor! Každý úsek bude
vždy plně uzavřen, nebude se
pouštět provoz jedním jízdním
pruhem. Skutečnost, že uzavírky i objízdné trasy budou
značeny a včas zveřejněny,
nám ale život příliš neulehčí.
Musíme žít s přesvědčením, že
chceme kvalitnější povrch na
průjezdu naším městem, a tím
i určitou modernizaci. Přestože
se intenzivně pracuje na řešení
obchvatu našeho města, je
konečná fáze ještě daleko a
musíme být rádi za to, co se
realizuje ve prospěch kvality
Husince.
Ve čtvrtek 25.4. se sejde
zastupitelstvo na svém druhém
letošním jednání. Mimo jiné
bude na programu informace
o přidělených dotacích na rok
2019.
Naše žádost o finanční prostředky na opravu kanalizace
v Komenského ulici byla od
Jihočeského kraje podpořena
částkou sedm set tisíc korun.
Z dotačního titulu Podpora
sportu jsme získali půl miliónu
www.husinec.cz

Milan Zíka, šéfredaktor

Jak tak člověk čte a kouká,
odevšad se hrnou důvody
k zamyšlení a potažmo i ke
změnám pohledu a uvažování.
V poslední době třeba vyšlo
poměrně hodně knížek pojednávajících o mikroorganismech
v našem těle. Kdo nepřečte, neuvěří. Jsou to knížky, které do
značné míry staví na hlavu to,
co si i relativně mladé ročníky
pamatují ze škol. Všichni víme,
že tyhle jednoduché organismy
mají hodně co do činění s naší
imunitou a trávením.
Jejich role je ale mnohem
komplexnější a hlubší. Už se
začalo mluvit alespoň o tom,
že antibiotika sice pomůžou od
nemoci, ale zároveň mají často i
nepříjemné vedlejší účinky – obzvlášť ta širokopásmová. Míněno je tím většinou to, že spolu se
škodlivými mikroorganismy často vyhubí i ty prospěšné. Pokud
vás toto téma zajímá, nahlédněte
třeba do knížky Allany Collen
10% člověka, nebo do Mikroutů
od Radkina Honzáka.

Druhým tématem, které mě
v poslední době zaujalo, je
příspěvek youtubera Kovyho
k tomu, že Čína začala ve velkém
zavádět sledování a vyhodnocování tzv. “kredibility občanů“.
Spočívá to v tom, že rozmisťuje po městech spoustu kamer
s vysokou rozlišovací schopností
a začíná zaměstnávat lidi, kteří
budou pozorovat jiné lidi a dávat
o tom zprávy na příslušné úřady.
Mladší ročníky možná budou
těžko věřit, že něco podobného
jsme tu měli před rokem 1989
i my. To video není vůbec špatné, jako ostatně celá Kovyho
produkce. Není problém ji najít
na youtube. Mě osobně při sledování toho videa a současné
vstřícnosti části českých politiků
k Číně dost mrazilo…
Třetí téma si mě našlo cestou
autobusem z Prahy. Jel jsem se
Student Agency a přečetl celé
dubnové číslo jejich firemního
časopisu
„Žlutý“.
Články
v tomto čísle byly většinou o
tom, jak moc cestování člověku
může změnit pohled na život a hodnotový žebříček (když
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Uvádíme 70.,75.,80., 85.výročí narození-od 90ti již každý rok.
Životní výročí v době od 15. 4. 2019 do 15. 5. 2019 oslaví:
Karel MAUN, Kostnická 247 Husinec
Bohuslav STREIT, Kostnická 270 Husinec
Marie KNEIFLOVÁ, Kostnická 273 Husinec
Růžena UHRINOVÁ, Komenského 90 Husinec
Zdeňka DANIELOVÁ, Kostnická 277 Husinec

Iva Bernardová, matrikářka

PLATBA POPLATKŮ JE DO 30. 4.!
korun na opravu podlahy
v tělocvičně Základní školy
Mistra Jana Husa. V rámci
žádosti Podpora kultury jsme
získali osmdesát tisíc korun na
Husfest a osmdesát tisíc na organizaci Husových oslav. Byla
podpořena akce “Husinecký
běh pro zdraví” a z programu
Podpora školství jsme získali
finanční prostředky na vybavení školní zahrady tělovýchovnými prvky.
Z programu Obnovy venkova
byly schváleny prostředky ve

výši tři sta tisíc korun na rekonstrukci veřejného osvětlení
v Kostnické ulici.
Zkrátka, soustavná práce
v rámci jednotlivých akcí se
vyplácí. Jsou s tím spojena
různá omezení, jako uzavírky,
které nás budou hodně trápit,
ale udělat se to musí. Protože jen ten, kdo nic nedělá,
nic nezkazí. Ale také ničemu
nepomůže. Čeká nás zajímavé
jaro, horké léto a zklidnění až
na podzim.
Tak to má být.

bude chtít). Je tam třeba příběh
mladého muže, který původně
vyrazil jen na Svatojakubskou cestu, ze které se nakonec
stala roční cesta kolem světa.
Samozřejmě, že to v tomto rozsahu nemůže udělat každý z nás.
Ale něco menšího podniknout
většinou můžeme – jet někam,
kde jsme nikde nebyli, abychom
to tam poznali.
Další reportáž popisuje cestu
několika dívek do Singapuru a
na Bali. Píší o skvělém paření už
na palubě letadla a pak v různých
klubech. Čtu to a říkám si „další
divošky, které neví, co s energií
a s penězi“. A pak píší o tom, jak
v při surfování v moři objevily,
co je v něm plastového odpadu. A že je to přimělo hned jejich spotřebu co nejvíc omezit.
Musely kvůli tomu letět až na
Bali, ale podstatné je, že na to
vůbec přišly. Můžete se podívat na www.regiojet.cz, tam si
přečtete víc.
Počasí nám celkem přeje. Těch
pár chladnějších dní jsme přežili
a teď už bude určitě tepleji.
Hezké jaro!

Výlet

S jarním počasím pro vás začal
náš Sbor pro občanské záležitosti spolu s MěÚ připravovat další
výlet - tentokrát na hrad Rožmberk a do cisterciáckého kláštera
ve Vyšším Brodě - je to jediný
fungující mužský cisterciácký
klášter v Čechách a významná
kulturní památka.
Až budu mít upřesněné časy a
trvání jednotlivých prohlídek,
možná přidám i ještě jedno malé
zastavení. Autobus je objednán
na 23.května 2019 s odjezdem
v 8.00 hodin z autobusového
nádraží. Pokud dojde ke změně
času nebo místa odjezdu, budete
včas informováni.
Přihlásit se můžete na matrice
MěÚ nebo na tel.: 388331101
nebo 777972018 nejpozději do
pátku 17.května 2019.
Pokud budete přihlášeni a
později zjistíte, že nemůžete
jet, prosíme o včasné nahlášení,
abychom mohli místo přenechat
dalšímu zájemci.
To je zatím vše k předběžné
informaci a budu se na vás těšit.
Eva Grunská, místostarostka
www.facebook.com/mestohusinec

duben 2019

číslo 228

INFORMACE K VOLBÁM DO
EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Ve dnech 24.-25. května 2019
se uskuteční volby od Evropského parlamentu. Volební
místnost bude otevřena v pátek
24.05.2019 od 14.00 do 22.00
hodin a v sobotu 25.05.2019 od
08.00 do 14.00 hodin. Zúčastnit
se mohou voliči, kteří alespoň ve
druhý den voleb dosáhnou věku
18 let a mají trvalý pobyt v obci
Husinec, Výrov a Horouty. Volit lze i na voličský průkaz. Při
volbách se každý volič prokáže
platným průkazem totožnosti
(občanský průkaz, cestovní pas).
Nejpozději do 21. května 2019
občané obdrží hlasovací lístky
v doručovací obálce. Pokud
občan lístky neobdrží, případně ztratí nebo budou lístky
poškozeny, dostane nové lístky
ve volební místnosti.
Hlasovací lístky pro volby do
Evropského parlamentu jsou

samostatné pro každou politickou stranu, hnutí nebo koalici.
Volič v prostoru určeném pro
úpravu hlasovacích lístků vloží
do úřední obálky jeden hlasovací lístek strany, pro kterou se
rozhodl hlasovat. Na hlasovacím
lístku může zakroužkováním
pořadového čísla nejvýše u dvou
kandidátů uvedených na témže
hlasovacím lístku vyznačit,
kterému kandidátovi dává přednost.
Při volbách je možno využít
ze závažných důvodů, zejména zdravotních, hlasování do
přenosné volební schránky. Tento požadavek můžete ohlásit
předem na tel. 388 331 101 nebo
přímo ve dnech voleb paní Bernardové na tel. 777 972 018.
Prosíme občany o řádné označení
poštovních schránek pro snažší
doručení volebních lístků!

Noví občánci

Novým
občánkem
města
Husinec je Adam Tomek.
Rodičům blahopřejeme!

Přijímací řízení
do ZUŠ Vlachovo
Březí

Přijímací řízení pro školní
rok 2019-2020 se bude konat
v pondělí 13.5. pro hudební
obor a v úterý 14.5. pro hudební i taneční obor. Rámcový
průběh a požadavky jsou zveřejněné na www.zums-vb.cz/zus/
prijimaci-rizeni/. Probíhá pouze
ve Vlachově Březí - nikoliv na
pobočkách - a je při něm nutná
přítomnost zákonného zástupce.
Pokud se vám uvedený čas
nehodí, je možné individuálně
dohodnout jiný. Další informace
získáte na telefonu 608 351 847.
Těšíme se na další šikovné děti!

Husfest a
Husovy oslavy
2019

Společně
s novou kulturní
komisí
již dolaďujeme
kompletní program pro Husfest
a Husovy oslavy
2019.
Pár informací
Ondřej Babka
k
našemu fesradní
tivalu
Husfest:
ten se bude konat tradičně
v termínu 4. a 5. července, což
letos vychází na čtvrtek a pátek.
Hlavní hvězdou prvního dne
festivalu (4.7.)
bude jeden
z nejznámějších slovenských
hudebníků, člen legendárního
Elánu - VAŠO PATEJDL! Ten
se svou kapelou zahraje všechny
hity od Elánu po Fontánu. Sekundovat mu bude Děda Mládek
Illegal Band, skvělá turbo-šanson kapela Poletíme?, nebo
folkový raper Vojtaaano. Celý
večer pak zakončí svým setem
Ventolin. Druhý den jsme letos vsadili na dámy a vy se tak
můžete těšit na koncert Lenky
Filipové, či Pavlíny Jíšové.
V areálu bude samozřejmě
opět spousta atrakcí nejen pro
děti, pro které bude letos poprvé
vyhrazeno i samostatné pódium.
Důležitou informací nejen pro
pány je pak také fakt, že jsme se
pro letošní rok dohodli s novým
parterem, a točit se tak v celém
areálu bude Kozel a Plzeň. :-)
Dvoudenní vstupenku na
Husfest si můžete zakoupit na
MěÚ od 2. 5. opět za zvýhodněnou cenu 250 Kč!
Ostatní jednodenní vstupenky budou k dispozici později na
www.ticketportal.cz
Jak již zmiňovala paní starostka ve svém sloupku, Husovy
oslavy nám letos částečně ovlivní
uzavírky silnic.
To, jakým
způsobem budou Husovy oslavy
probíhat a na jaké vystoupení
se budete moci těšit, se dozvíte
společně již s kompletním programem nejpozději v červnovém
zpravodaji.

Den dětí s pohádkou

Zveme vás na pohádku,
kterou přijede zahrát pan Miroslav Táborský se svým divadlem
Anima Candida.
1. 6. od 14: 00 na zahradě
v Centru Mistra Jana Husa,
v případě nepříznivého počasí
v KD. Vstup zdarma.
KK
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