
Jako červená 
nit spojuje mož-
nosti rozvoje 
Husince úspěš-
nost při získá-
vání dotací.

Městský roz-
počet nelze za-
tížit nad rámec 
jeho možností, 
město nelze za-
dlužovat nad 

možnosti splácení!
V rámci první vlny dotací byly 

na Krajském úřadě v Českých 
Budějovicích podány žádosti na 
dotování těchto akcí: Obnova 
vodovodu a kanalizace v Chel-
čického ulici, Obnova zeleně  
v dolním parku - II. etapa.               
Z dotačního programu Podpora 
kultury je zažádáno o spolufi-
nancování Husových oslav 2016. 
Z Podpory sportu je žádáno o 
příspěvek na II. Ročník Husinec-
kého běhu pro zdraví. V rámci 
Programu obnovy venkova žá-
dáme o dotaci na novou podlahu 
ve školní jídelně. Z Dobrovol-
ného svazku obcí na spolufi-
nancování akce Péče o kulturní 
dědictví. Na Ministerstvu pro 
místní rozvoj byla podána žádost 
na pořízení územního plánu a na 
opravu komunikace v Žižkově 
ulici - parkoviště pod kostelem. 

Z vlastních zdrojů chceme 
vylepšit dětské hřiště v horním 
parku. Tuto akci se v roce 2015 
nepodařilo zrealizovat. Během 
letních prázdnin plánujeme vý-
měnu elektroinstalace a vodoin-
stalace na Základní škole MJH. 
Na tuto akci se opakovaně ne-
podařilo získat dotace z žád-
ných zdrojů. Čekáme také na 
rozhodnutí o přidělení dotace na 
vybudování kompostárny na po-
zemcích města.

Žádosti o dotace a příspěvky, 
to je ta červená nit spojující 
hlavní záměry rozvoje.

To, co můžeme aktuálně 
dělat, je vést jednání o výkupu 
pozemků v rámci protipovod-
ňových opatření. Je provedeno 
geometrické zaměření a tím dána 
možnost uzavírání smluv. Věřím, 
že se vše co nejrychleji podaří. 
O průběhu důležitých akcí Vás 
budu pravidelně informovat.

Sloupek
starostky

Ludmila Pánková
starostka

číslo 197 leden 2016

www.facebook.com/mestohusinecwww.husinec.cz

Úvodník šéfredaktora
Milan Zíka, šéfredaktor

Je zatraceně těžké psát úvod-
ník do novin vycházejících jed-
nou za měsíc tak, aby byl aktuální 
a přitom vstřebal to, co bylo ten 
uplynulý měsíc důležité. A v té-
hle době je asi nemožné se vyh-
nout tématu běženců. Zároveň je 
to téma víc než těžké, protože už 
mnoho světa a dějin znalých lidí 
napsalo mnoho výkladů. Z mno-
ha hledisek, s mnoha argumen-
ty a různými výsledky. Takže je 
nám těžko hned ze dvou věcí: 
z nastálé situace a z množství 
názorů a řešení.

Ano, jsme pod tlakem. A při 
tom všem musíme dál chodit do 
práce, starat se o děti a vnouča-
ta, plánovat nějak budoucnost 
blízkou i vzdálenou. Musíme. 
Nemůžeme tyhle zásadní věci 
opustit, přestat je dělat. Protože 
náš život by pozbyl smyslu a ten 
plíživý strach by dostal obrovský 
prostor. Je zásadní nepustit si ho 
příliš k tělu. A když, tak leda to-
lik, aby nás vyburcoval, přiměl 
k činnosti. Právě teď je nanej-
výš důležité dělat kromě věcí 

pro sebe a svou rodinu i věci 
pro druhé, sdílet radosti, vědět o 
sobě. Živit to společné a dobré. 
Nedělat nic, protože to „stejně 
nemá cenu“, není dobré. Přináší 
to malomyslnost. Každý z nás 
na ni má samozřejmě nárok, 
ale nesmí jí podlehnout trvale. 
Proto je dobré mít přátele. Ty 
opravdové, kterým můžete říct 
všechno.

Pokud vidím problém, 
položím si otázku „co s tím já 
osobně můžu udělat“. Samozřej-
mě nám u mnoha věcí vyjde, že 
přímo nic. Nikdo z nás nemůže 
zvětšit armádu, pochytat všechny 
tuneláře, zavřít hranice, jet do 
parlamentu domluvit politikům 
a podobně. Ale můžeme větši-
nou udělat něco, co sice s daným 
problémem nesouvisí, ale vnese 
do našeho života (nebo do života 
našeho okolí) nový impuls, no-
vou kvalitu. Pomůžeme souse-
dovi. Začneme cvičit nebo běhat. 
Začneme sponzorovat sportovní 
oddíl. Začneme se starat o část 
obecního majetku. Založíme 
modelářský kroužek nebo ně-
jaký jiný spolek. Atakdále. Není 

to únik, není to úlet. Je to idea, 
která přinese pohyb.  Při našem 
konání je totiž často důležitější 
cesta, než cíl. Cesta znamená 
pohyb a pohyb znamená život. 
Jen nesmíme zapomínat, že ces-
ty nebývají vždy přímé, že je to 
spíš výjimka.

A co se týká běženců: mají 
sice právo na určitou pomoc, ale 
zároveň určitě mají povinnost 
dodržovat zákony hostitelské 
země. Naši politici mají právo (a 
koneckonců i povinnost) vést náš 
stát tak, aby to bylo dobré pro něj 
a v souladu s JEHO zákony. Při-
jetí hromady lidí s jinou kulturou 
to nebude...Dějiny ukazují, že ti, 
kdo dlouho opomíjeli opravdové 
potřeby obyčejných lidí, mizí 
bez povšimnutí. Boží mlýny fun-
gují.

Přeji vám dost síly ve válčení 
se životem a radost z drobných 
i větších vítězství. Přeji vám 
dostatek dobrých přátel, kteří 
pomůžou, když budete potře-
bovat. Přeji vám, abyste přes 
všechno, co se může stát, měli 
dobrou víru v budoucnost. Bez 
ní to nejde...

Tohle vše a ještě více jsme zažili v roce 2015
Děkujeme vám - Husineckým, 

jak jste společně strávili rok 
2015! Ať už to bylo při Husových 
oslavách, Křeslech, otevření 
CMJH, divadlech, dětských či 
seniorských akcích, nebo piet-
ních vzpomínkách. Rádi se s 
vámi budeme potkávat i letos.
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Uvádíme 70., 75., 80. výročí narození od 80ti již každý rok.
Životní výročí v době od 15. 1. 2015 do 15. 2. 2016 oslaví:

Jan VEBER, Žižkova 300, Husinec
Marie PRŮCHOVÁ, Horouty 3

Věra AMORTOVÁ, Kostnická 243, Husinec

Oslavencům srdečně blahopřejeme!

Společenská kronika

Iva Bernardová, matrikářka

Nejprve přehled výročí vázaných  k roku 2016
725 let od první zmínky o Husinci
660 let od založení Hrádku u Husince Pavlem z Vimperka
460 let od první zmínce o škole (prvním učitelem byl Ondřej Sup)
420 let od potvrzení husineckých privilegií Petrem Vokem, povolení provo-
zování trhů a darování řeky Blanice od hořejšího sadu u lesa prachatického 
až k mostu těšovickému
380 let od postavení fary 

Výběr významných lednových událostí:
V řadách místního hasičstva se v lednu 1945 vytvořila partyzánská buňka
Po založení prvních husineckých továren narůstá počet obyvatel a tak zde 
byl dne 1. ledna 1867 zřízen lékař
Dne 5. ledna 1739 obdržel své výsady od císaře Karla VI nejmladší cech      
v Husinci - pekařský cech
19. ledna 1913 se konala první valná hromada rybářského spolku v Husinci
31. ledna 1961 byl na náměstí otevřen nový obchodní dům s prodejnami po-
travin, textilu, obuvi, potřeb pro domácnost, elektropotřeb a stavebnin. Část 
této prodejny funguje dodnes

Novinkou tohoto ročníku 
zpravodaje bude Husinecké 
kalendárium. Zpracoval ho 
pro nás pan Milan Vančura za 
což mu patří velké poděkování.

Udělejte společně s námi     
z města Husince ještě živější 
město. Zveme všechny zájemce 
o účinkování v nově zakládaném 
Husineckém ochotnickém 
divadelním spolku na první 
schůzku, která se bude konat ve 
čtvrtek 21. 1. v zasedací místno-
sti  husinecké radnice.

David Kudýn

Udělejte společně s námi     
z města Husince ještě živější 
město. Zveme všechny zájemce 
o účinkování v nově zakládaném 
Husineckém ochotnickém 
divadelním spolku na první 
schůzku, která se bude konat ve 
čtvrtek 21. 1. v zasedací místno-
sti  husinecké radnice.

David Kudýn

Eva Zemanová, ředitelka ZŠ

Dne 5.února 2016 (pátek) 
proběhne zápis žáků do 1. třídy 
Základní školy M.J.Husa a 
Mateřské školy v Husinci . Zá-
pis se týká dětí narozených od 
1.9.2009 do 31.8.2010, dále 
dětí, které měly v loňském roce 
odklad povinné školní docház-
ky. K zápisu se dostaví děti v 
doprovodu zákonných zástupců. 
Nezapomeňte s sebou občanský 
průkaz a rodný list dítěte.

Zápis do 
první třídyAby byl rok 2016 opravdu 

pohádkový, přijďte se s námi 
pohádkově naladit. 

"Na stříbrných horách' a 
"O krásné Janičce" jsou dvě 
loutková představení na motivy 
české pohádky Josefa Košína a 
pohádky francouzské. S pohád-
kami vystoupí loutkoherec Vik-
tor Pirošuk z Téměř divadelní 
společnosti z Českých Budějo-
vic, který je i tvůrcem kouzelně 
zvláštních loutek. Představení 
se koná 21.1.2016 od 17.00 v 
2.patře MÚ. Vstupné 20,-Kč 
Těšíme se na Vás.

Marie Tomanová, KK

Lednová pohádka

Rada města na svých jednáních konaných dne 2. 12., 9. 12., 28. 12. 
2015 a 6. 1. 2016 
     schválila:
• Rozpočtové opatření č.8 a 9/2015
• Výstavbu zahradního domku na parc.č. 390/7 v k. ú. Husinec 
• Pronájem KD na 31. 12. 2015 a 9. 1. 2016
• Opětovné vyvěšení záměru na pronájem bytu v č. p. 93
• Složení inventarizačních komisí
• Žádost SDH Husinec o odpis nepotřebného majetku 
• Uzavření veřejnoprávní smlouvy s MěÚ Prachatice – místní 

komunikace
• Zahrnutí žádosti o poražení stromu u č. p. 243 do celkové kon-

cepce řešení zeleně a parkovacích ploch v sídlišti 
• Přijetí dotace – Obecní lesy
• Výsledek výběrového řízení na zpracovatele ÚP Husinec
• Ponechání stejných podmínek povolení vjezdu k přehradě jako 

v roce 2015 
  
projednala:

• Návrh rozpočtu na rok 2016 - postupuje ZM
• Podání žádostí o dotace z JČ kraje
• Oslovení tří firem pro výběrové řízení na zpracovatele ÚP 
• Stížnost na osazení zpomalovacích pruhů ve Světské ul. 

  
neschválila:

• Žádost o povolení vrtu na parc. č. 600 v k. ú. Husinec

Informace z jednání rady města

Dne 4. 1. 2016 se narodila So-
fie Cmuntová, Husinec Výrov 
25 a dne 7. 1. 2016 se narodila 
Karolína Langová, Kostnická 
283, Husinec. Rodičům srdečně 
blahopřejeme!                                                      

Noví občánci
našeho města

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 úřa-
du. Splatnost poplatku je dle 
příslušné vyhlášky do 30.4.2016.
Poplatek za odpady platí fyzické 
osoby, které mají v obci trvalý 
pobyt. Cizinci s pobytem v ČR 
delším než 90 dní, hlášení k po-
bytu v obci. Fyzické osoby, které 
mají ve vlastnictví stavbu urče-
nou 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 
poplatků za odpady na rok 2016 
je 650,- Kč/osoba. Poplatek za 
psa: 120,- Kč pes v BJ, 150,- Kč 
pes v domě s více BJ. Důchodci 
platí 40,- Kč/pes. Připomínáme 
povinnost přihlašování a 
odhlašování poplatku ze psa.

Poplatky Jste ochotni hrát   
s námi divadlo?

Povoleno Okresním úřadem, ref.kultury Pra-
chatice 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 
15. 01. 2016 jako číslo 197. Za věcnou správ-
nost příspěvků odpovídají autoři.

V sobotu 20. února bude Husin-
cem procházet mistr kominický 
František Regál. Zájemci o 
jeho služby (čištění a prohlídku 
komínů) nechť se nahlásí na ma-
trice MěÚ 388 331 101.
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V prosincovém zpravoda-
ji jste se mohli dočíst, že ples 
města se letos koná opět posled-
ní únorovou sobotu - to samo-                        
zřejmě platí a tímto ještě jednou  
přijměte naše pozvání. Pokud 
už máte  lístky rezervované, 
prosíme, abyste si je co nejdříve 
vyzvedli, abychom tak měli pře-
hled o volných místech.

Již se nám také podaři-
ly dořešit všechny programové 
body, takže vám můžeme proz-

radit, že stejně jako loni zahraje 
kapela TopBand, a že naše poz-
vání přijal Ivo Šmoldas, který 
nám náš husinecký  ples s ra-
dostí a s humorem sobě vlastním 
odmoderuje. Chystáme pro vás 
také pár menších překvapení.

Do konce února bychom 
měli stihnout náš kulturní dům 
zase o něco více “zkulturnit”, 
takže letošní ples bude  jistě ještě 
lepší než ten loňský!

Ondřej Babka, KK

Únorový ples města Husinec 

Sbor dobrovolných hasičů             
v Husinci pořádá v sobotu 13. 
února Hasičský bál. V kulturním 

domě od 20:00 k tanci a posle-
chu hraje Pěčnovanka. Bohatá 
tombola. Vstupné 90 Kč.

Husinečtí hasiči zvou na ples


