květen/červen 2019

číslo 229

S l o u p e k Úvodník šéfredaktora

Nejdůležitější kulturní a
společenská
událost roku
se nám opět
přiblížila. Technické a programové přípravy
vrcholí.
Při
Ludmila Pánková
nich musíme
brát zřetel na
všechna dopravní a prostorová omezení, která vyplývají
z oprav naší hlavní komunikace. Kvůli nim jsme nuceni
přesunout program šestého
července z náměstí do dolního
parku, kde budou na kolbišti
tradiční stánky, na pódiu vystoupí dopoledne dvě dechové
kapely a v druhé části parku
budou pouťové atrakce pana
Třísky. Na zahradě Centra
Mistra Jana Husa bude připraven program pro nejmenší.
Na stejném místě pak nakonec
i oslavy vyvrcholí, tentokráte
koncertem světově proslulého
Stamicova kvarteta, které
nám představí tvorbu Franze
Schuberta, konkrétně Smyčcový kvintet C dur. Na celý
program šestého července je
samozřejmě vstup zdarma.
Samotným
Husovým
oslavám bude předcházet
dvoudenní Husfest, jehož zavedené podoby se omezení
nijak nedotknou. Věříme, že
v široké paletě účinkujících
si každý najde to své, co mu
udělá radost. Neváhejte proto
využít zvýhodněné předplatné vstupenek (250,- Kč na
oba dny), které jsou pro Vás
k dostání na MěÚ.
Kompletní program Husfestu
i Husových oslav naleznete na
zadní straně tohoto zpravodaje.
Moc se těším, až se s Vámi
opět potkám a budeme mít
prostor k neformálnímu popovídání nejen o věcech, které
Vás trápí, ale i těch, které Vám
dělají v našem městě radost.
Všem Vám přeji krásné letní
dny, spoustu sluneční energie,
kterou využijete při dlouhých
letních večerech. A dětem,
aby je známky na vysvědčení
nepřekvapily.
www.husinec.cz

Milan Zíka, šéfredaktor

O.p.s.PORTUS Prachatice asi
znáte. Pokud ne, tak v rychlosti ji lze charakterizovat jako organizaci, která si všímá, kde se
ve společnosti objevil problém
(nebo i kde by se teprve mohl
objevit) a následně hledá cesty
k jeho řešení. Poslední jejich aktivitou je projekt „NEJSI V TOM
SÁM“, zaměřený na pomoc
lidem, kteří se starají doma o
někoho z rodiny – je jedno, jestli právě teď, nebo dlouhodobě.
Mnoho z vás si tím už prošlo,

mnohé to čeká. A často to přijde znenadání. Je proto skvělé,
že odteď existuje možnost zavolat na telefon 797 634 313, kde se
s vámi domluví, co konkrétně byste potřebovali a podle
možností vám buď poradí, kam
se obrátit dál, nebo za vámi přijedou. Vyslechnou vaše starosti a problémy a podle toho pro
vás vymyslí plán. Mohou vás
naučit, jak se co nejlépe starat
o vašeho blízkého a přitom se
nemuset zbytečně namáhat –
psychicky i fyzicky. Poradí, jak
s vaším nemocným blízkým

Společenská kronika
Uvádíme 70.,75.,80., 85.výročí narození-od 90ti již každý rok.
Životní výročí v době od 15. 5. 2019 do 30. 6. 2019 oslaví:
Zdeňka DANIELOVÁ, Kostnická 277 Husinec
Zdeňka FEKETOVÁ, Výrov 22, Husinec
Anna TOMANOVÁ, Husova 238, Husinec
Ladislav TOMAN, Výrov 31, Husinec
Oslavencům srdečně blahopřejeme!

Iva Bernardová, matrikářka

dobře komunikovat – i to bývá
často problém. Poradí i s úředními úkony, které se v takové
situaci vyskytnou.
Mám s takovou situací také
vlastní zkušenost. Takže vím,
jaká je to úleva, když máte
kam zavolat. I kdyby to bylo
jen popovídání… Projekt začal
v lednu tohoto roku a poběží
do prosince 2021. V plánu jsou
i přednášky a kurzy na související témata. Účast v projektu je
zdarma. Kontakty: telefon 797
634 313, e-mail hajkova@portus
prachatice.cz.

Vítání občánků

Sbor pro občanské záležitosti uspořádá dne 6. června
v obřadní místnosti MěÚ Husinec vítání nových občánků.
Přivítáme Andreu Šicnerovou, Adélu Jínovou a Adama
Tomka. Své malé kamarády
přivítají zpěvem a recitováním
děti ze základní a mateřské
školy.

Informace z jednání rady města města

Rada města na svých jednáních ve dnech 1.4., 28.4. a 12.5. 2019

schválila:
• prodloužení funkčního období ředitelky ZŠ na dalších 6 let
• nové zveřejnění záměru prodeje pozmeku č. 118 v k. ú.Výrov
• pronájem kulturního domu firmě Window Holding dne 13.12.2019
• zveřejnění záměru pronájmu zahrádky parc. č. 659/12 v k. ú. Husinec
• pořádání kulturní akce dne 29.6.2019 v dolním parku (hudební festival - Drum´N´Huss)
• pořádání Otherm Cupu a dětského dne 15.6.2009 na hřišti TJ Slavoj
• rozpočtové opatření č. 3/19
• zapůjčení stanu a ostatních prostředků od firmy HUTES pro TJ Slavoj (100. výročí)
schválila:
• smlouvu o dílo na akci “oprava dešťové kanalizace ul.Komenského“ - postupuje se ZM
• žádost o stavební úpravy budovy TJ Slavoj
• výroční zprávu ZŠ a MŠ
• informaci o poskytnutí dotací z Krajského úřadu
• informaci o podání žádosti na koupi hasičského auta			
Eva Grunská, místostarostka

Den dětí s Miroslavem Táborským

Zveme vás na pohádku,
kterou přijede zahrát herec
Miroslav Táborský se svou
chotí a divadlem Anima Candida. 1. 6. od 14:00 na zahradě
v Centru Mistra Jana Husa,

v případě nepříznivého počasí
v Kulturním domě, zahrají
divadlo Jak Jeníček a Mařenka
navštěvují pohádky.
Vstupné je pro všechny
zdarma.
KK
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