
Také na za-
č á t k u  r o k u 
2017 se s Vámi  
spoluobčany chci 
podělit o plány a 
záměry, které nás 
čekají a na kte-
rých budeme pra-
covat.

Nejprve ale 
trochu nepříjemná zpráva.  Na rok 
2017 byla zastupitelstvem města 
schválena cena vodného 43,80 Kč 
a stočného 38,23 Kč včetně DPH. 
Jedná se tedy o navýšení, které 
při průměrné spotřebě 30m3/rok 
znamená zaplatit  částku 150,- Kč 
ročně navíc. Nezbytnost tohoto roz-
hodnutí vysvětluji podrobněji na 
jiném místě. Přípravy na realizaci 
stavby protipovodňových opatření 
stále probíhají.  Spolupracujeme  
se státním podnikem Povodí Vl-
tavy, kterému by mělo být do konce 
března vydáno stavební povolení.  
K dnešnímu dni bylo směněno či 
vykoupeno přes 95% potřebných 
pozemků. Probíhají finální jed-
nání s posledními třemi majiteli. 
V rámci první vlny dotací byly na 
Krajském úřadě podány žádosti na 
dotování těchto akcí: rekonstrukce 
sochy MJH na náměstí, obnova 
vodovodu v Komenského ulici, ob-
nova zeleně v dolním parku - III. 
etapa, pořízení nového dopravního 
automobilu  pro Sbor dobrovolných 
hasičů. Z dotačního programu Pod-
pora kultury je zažádáno o spolufi-
nancování Husových oslav 2017. 
Z Podpory sportu je žádáno o pří-
spěvek na  III. ročník Husineckého 
běhu pro zdraví. V rámci Programu 
obnovy venkova žádáme o dotaci na 
rekonstrukci veřejného osvětlení.  
Z Dobrovolného svazku obcí na po-
řízení nových kontejnérů na tříděný 
odpad. Z vlastních zdrojů chceme 
například vybudovat nový chod-
ník v ulici P. Chelčického u auto-
busového nádraží, opravit zábradlí 
v budově ZŠ, pořídit techniku na 
údržbu zeleně. Dobrou zprávou je, 
že žádost o dotaci na obnovu Třeš-
ňové aleje nad Husincem již prošla 
kontrolou přijatelnosti a je ve fázi 
schválení.

Pravděpodobně se nám nepodaří 
získat všechny dotační tituly, po 
stránce stavební máme před sebou 
klidnější rok bez uzavírek komuni-
kací, ale i tak budeme pokračovat  
v rozvoji a vylepšení životních pod-
mínek našeho města, Vašich životů.

Přeji Vám všem šťastný rok se 
šťastnými čísly 1 a 7!

Sloupek
starostky
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Úvodník šefredaktora
Milan Zíka, šéfredaktor

O předsevzetích – Jednou  
z našich zvláštností je vyhlašování 
předsevzetí. Obvykle k takovému 
vyhlášení závazků a změn 
používáme „extra“ dny – naroze-
niny, výročí, nový rok. A často v eu-
forii vyhlašujeme cíle nesplnitelné. 
Přitom je to celé jen o rozhodnutí 
a o vůli. Kdykoliv můžeme začít 
cokoliv. Odkládání začátku k ně-
jakému význačnému dni jen prod-
lužuje dosavadní stav, ve kterém 
nám není dobře. Je fakt, že něk-
do potřebuje ty velké výzvy, aby 
se nabudil. Někdo zase potřebuje 
metodu „máš-li problém, rozděl ho 
a řeš po částech“. Je dobré o sobě 
vědět, co na nás funguje. A hlavně je 
dobré začít….. Asi pro začátek nás 
všechny posílí, když si vytyčíme 
něco splnitelného, protože zvyšu-

jeme pravděpodobnost úspěchu. A 
úspěch motivuje. Jako dobré před-
sevzetí se jeví třeba závazek za-
končit každý den v klidu – nějakým 
večerním rituálem, který nás zklid-
ní, vyrovná. Přijmout fakt, že víc už 
prostě neuděláme a zastavit se. Pře-
hlédnout uplynulý den a zhodnotit 
ho – bez emocí. Nedůležité myšlen-
ky nechat pádit a soustředit se na ty 
důležité. Připravit si den příští. Ale 
být v přítomnosti, protože jak říka-
jí filozofové “přítomnost je jediný 
reálný čas, který máme – minulost 
je pryč, budoucnost teprve přijde“. 
Není to hra se slovy. Jistý cestova-
tel vzpomínal, jak jeho domorodí 
nosiči jednoho dne odmítli jít dál, 
protože „za nimi zaostávaly jejich 
duše“. Nerozuměl tomu, ale časem 
pochopil. Když něco děláme příliš 
rychle, ztrácí náš život kontinuitu. 
A jakkoliv se to nezdá, oslabuje nás 

to. V tomto stále složitějším světě 
není dobré nechat se oslabovat. A 
neustálým spěchem se dostáváme 
„mimo sebe“. Nějaký čas to 
zvládáme, ale pak přijde zlom – 
nevysvětlitelná a neřešitelná únava, 
vyhoření, vztahová krize. Aby oheň 
hořel, potřebuje péči. Stejné je to s 
jakýmkoliv živým tvorem, i s námi. 

Aby člověk dobře žil, potřebuje 
mít nějaké jistoty, ale zároveň musí 
být schopen změny.   Psychologové 
zjistili, že pokud vydržíme plnit 
nějaký závazek 30 dní, naděje na 
jeho udržení strmě vzrůstá. Takže 
potřebujete-li udělat změnu, udě- 
lejte ji hned a vydržte aspoň měsíc. 
Pak se pochvalte a pokračujte. 
Třiďme, co je pro nás důležité a 
ostatní s klidem nechme běžet.  
Mějme rádi sebe sama se všemi 
plusy a mínusy.

Dobrý rok 2017!

Uvádíme 70., 75., 80. výročí narození od 80ti již každý rok.
Životní výročí v době od  15. 1. 2017  do 15. 2. 2017 oslaví: 

Josef  CABÁK, Jeronýmova 68, Husinec
Jaroslava  MRÁZOVÁ, Luční 371, Husinec

Miroslav  PETRLÍK, Husova 8, Husinec 
Oslavencům srdečně blahopřejeme!

Od roku 2017 bude sbor pro občanské záležitosti přát občanům 
k těmto jubileím: 70, 75, 80, 85 let a od 90-ti let každý rok. 

Dále Vám popřejeme k zlatým a diamantovým svatbám.
Iva Bernardová, matrikářka

Společenská kronika

Prvním občánkem našeho 
města narozeným v roce 2017 
je Alex Maryška narozený dne  
9. 1. Dne 14. 1. se narodila  
Lenka Paclíková a dne 17. 1. 
Vivienne Růžičková.

Rodičům srdečně blahopře-
jeme!                                                     

Noví občánci 
našeho města

Prvním hostem Křesla pro hos-
ta v roce 2017 bude skvělý herec 
a bavič Petr Čtvrtníček. Spolu- 
tvůrce legendárního satirického 
pořadu Česká soda usedne do 
křesla ve čtvrtek 9. února. Lístky 
jsou již k dostání na městském 
úřadě.

Jaroslav Maryška, KK

Hostem v křesle
bude herec

Město Husinec si dovoluje 
pozvat své občany a jejich přátele 
na již tradiční městský ples, jenž 
se uskuteční v kulturním domě 
poslední únorovou sobotu - 25. 
února od 20 hodin. Vstupenky je 
již možno zakoupit  na městském 
úřadě za 150 Kč. K sezení je  
k dispozici posledních pár míst.  

O hudební doprovod se postará 
předchozími plesy prověřená 
kapela Topband. Na místě bude 
fotokoutek, abyste si opět  mohli 
odnést vzpomínku.       KK

Pozvánka na 
ples města

Sraz zaměstnanců Lišovského 
nábytku se koná dne 22.4.2017  
v Rock Barbaru v Husinci  
(bývalé kino) od 16 hodin. 

Kontakt – pan Čermák tel. 736 
367 209                    

Sraz zaměstnanců
Lišovského náb. 

Přihlášeno k trvalému pobytu: 
44 osob
Odhlášeno z trvalého pobytu: 
41 osob
Přestěhování v místě: 17 osob
Narození: 20 dětí
Úmrtí: 12 osob
Sňatek uzavřelo: 8 párů, z nichž 
alespoň jeden má trvalý pobyt    
v Husinci.
Počet trvale hlášených obyvatel 
k 1.1.2017: 1396 
z toho Husinec: 1252
Výrov: 128
Horouty: 18 

Čísla z evidence 
obyvatel za rok 
2016
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Přehled nejbližších kulturních akcí v Husinci
4. února (sobota) 20:00      Ples hasičů    kulturní dům, 100 Kč
pořádají hasiči        hraje Pěčnovanka
9. února  (čtvrtek) 18:00      Křeslo pro hosta    kulturní dům, 100 Kč
pořádá KK              s Petrem Čtvrtníčkem  předprodej na MěÚ 
25. února (sobota) 20:00      Ples města    kulturní dům, 150 Kč
pořádá KK              hraje TopBand    předprodej na MěÚ
4. března (sobota)       Dětský karneval   
pořádá KK          info v příštím zpravodaji
17. března (pátek) 20:00      Traktor - Artefuck Tour  kulturní dům, 250 Kč
pořádá M.Váňa        koncert rockové kapely  předprodej v síti Ticketstream

Povoleno Okresním úřadem, ref.kul-
tury Prachatice dne 25.1.1999, regis-
trační číslo  MK ČR E 12485.
Šéfredaktor Mgr. Milan Zíka. Vychází 
v Husinci 1x za měsíc. Vydalo Měs-
to Husinec, Prokopovo nám.1, IČO 
250449 dne 24.1.2017 jako číslo 208.
Za věcnou správnost příspěvků 
odpovídají autoři.

Poplatky za odpady, psy a proná-
jmy pozemků je možné uhradit 
bezhotovostně na běžný účet 
2621281/0100, variabilní sym-
bol – 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 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 osoby, platí poplatek ve 
výši odpovídající poplatku za 
jednu fyzickou osobu.
Výše poplatku za odpad na rok 
2017 je ve výši 650,- Kč/oso-
bu. Splatnost poplatku je dle 
příslušné vyhlášky do 30. 4.
Připomínáme povinnost při-
hlašování a odhlašování poplat-
ku ze psa! Výše poplatků pro rok 
2017 je 120,- Kč pes, 150,- Kč 
pes ve vícebytových jednotkách. 
Důchodci 40,-Kč.

Rada města na svých jednáních konaných dne 19. 12., 27. 12. 2016 
a 5. 1., 11. 1. 2017 
      
     schválila:
• Žádost o pronájem KD dne 31.12.2016 a 19.3.2017 – M. Váňa    
• Složení hlavní a dílčích inventarizačních komisí
• Dohodu o ukončení veřejnoprávní dohody s Městem Prachatice 

– provoz místních komunikací
• Rozpočtové opatření č.8/2016
• Povolenky k vjezdu na přehradu – stejné jako v roce 2016
• Smlouvu o dotaci na pěstební činnost – lesy
• Návrh dodatku č. 2 k nájemní smlouvě – lesní školka
• Zveřejnění záměru pronájmu další části pozemku parc. č. 579 

  
projednala:

• Stížnost na obtěžování hlasitým štěkotem psa
• Žádost o poražení třešně u domu č. p. 244
• Stížnost na neúnosné obtěžování hlukem při vysílání místního 

rozhlasu
• Stížnost na špatný výhled při výjezdu z Jeronýmovy (Žižkovy) 

ulice pod hřbitovem 

Informace z jednání rady města

Pro rok 2017 bylo zastupi- 
telstvem města, po předložení 
návrhu provozovatele vodo- 
hospodářského majetku města 
Husinec, společností ČEVAK, 
schváleno zvýšení vodného na 
hodnotu 43,80 Kč/ m3 včetně 
DPH 15 % a stočného na hod- 
notu 38,23,-, tj. celkem v nárůstu 
o 5,32 Kč/m3. Při průměrné 
spotřebě 30m3/rok se toto 
navýšení dotkne každého obča-
na napojeného na vodovod a ka-
nalizaci částkou 150 Kč navíc. 
Hlavní podíl nárůstu je příjem 
města v podobě nájemného, 
které provozovatel platí  za vy-
bírání vodného a stočného. 

Za celé město  byla tato hod-
nota  zvýšena již na hodnotu 543 
tisíc korun za rok, a odpovídá 
tak již teoretické částce stano-

vené zákonem o vodovodech a 
kanalizacích. Tyto prostředky 
musí město následně kumulo-
vat a použít pouze na obnovu 
vodohospodářské infrastruktury. 
Dalším důvodem nárůstu bylo 
i zvýšení celkové ceny vody  
z vodárenské soustavy téměř o 
jednu korunu za každý odebraný 
kubík pitné vody, bez ohledu na 
případné ztráty při poruchách 
či udržování kvality vody při 
odkalení. 

V celkové výši se pak jedná o 
částku 857 tisíc korun při před-
pokládaném množství 56 tisíc 
m3 odebrané pitné vody.  

Ostatní provozní náklady 
provozovatele v součtu zůstaly 
na přibližně stejné úrovni, díky 
čemuž se nemusela cena již více 
zvyšovat. 

Cena vodného a stočného – 
zdůvodnění provozovatele  
vodohospodářské infrastruktury

Rok 2016 ve fotografiích

Poplatky pro rok 2017


