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S kolegyní Maruškou a kolegou
Jardou máme za
sebou tři roky
působení v kulturní komisi. Už
jsme i přestali
počítat, kolik
akcí jsme za tu
dobu připravili
Ondřej Babka
předseda kulturní a zrealizovali.
Čeká nás ale rok
komise
nový, rok 2018,
ve kterém máme opět spoustu
elánu a nápadů.
Než Vám ale nastíním, co nás
v kultuře čeká, rád bych Vám
poděkoval za Vaši podporu husineckých kulturních akcí, která je
především v tom, že na akce chodíte a dáváte nám zpětné, povětšinou kladné, reakce.
V loňském roce jsme uspořádali zatím nejvíce akcí, což
se promítlo i do rozpočtu.
Výdaje na kulturu činily
v loňském roce 1 300 000 korun.
Příjmy z kulturních akcí pak
1 114 000 korun! (Rozdíl jen 186
000 - tolik stojí přibližně Husovy
oslavy, které jsou bez vstupného.)
Mezi nejnákladnější a zároveň
nejvýnosnější patřily samozřejmě
hudební festival Husfest, Křesla
pro hosta nebo divadla. Většina
těchto akcí, které připravujeme,
si na sebe dokáže více či méně
vydělat. Což je jistě velmi důležité a díky za to patří Vám, paní
starostce a všem partnerům,
podporovatelům.
No a co že nás čeká letos? Znovu
se budeme snažit zrealizovat šest
„křesel“. Pokračovat budeme také
s Filmovým klubem, opět bychom rádi přivítali Divadlo Járy
Cimrmana. Tradičně se na začátek roku samozřejmě bude konat
ples města. I počet dětských akcí
bude stejný jako loni. Husovy
oslavy se budou tradičně konat
6. července a opět lehce změníme jejich formát, který se zase
víc přiblíží naším představám
o těchto pro město nejvýznamnějích slavnostech. Multižánrový
hudební festival Husfest zůstane
ve stejném formátu i datu - těšit se
tedy můžete na rockovější večer
4. 7. (středa) a folkovější podvečer
5.7. Bohužel již nelze, vzhledem
ke kvalitě produkce a nákladnosti
celého festivalu, držet cenu lístků
na tak nízké úrovni. Slibuji Vám
ale, že bude pro husinecké na oba
dny stále příznivá. Je to přece jen
festival hlavně pro nás!
www.husinec.cz

Milan Zíka, šéfredaktor

Ve chvíli, kdy budete tyto
řádky číst, poběží závěr prezidentské volební kampaně. Bude
se rozhodovat, kdo nás bude
reprezentovat dál. Na jednu stranu si můžeme říct „ať nás reprezentuje kdo chce, do práce za mě
nepůjde“. Na druhou stranu třeba našim sportovcům fandíme
ostošest. A sestavy týmů hodnotíme a leccos dalšího. Prezident je také reprezentant.
Účast v 1.kole voleb napovídá, že i na tomhle reprezentantovi nám záleží. Samozřejmě,
že život poběží fakticky téměř
stejně pod jakýmkoliv prezidentem. Není nám ale jedno, kdo

nás jako stát bude reprezentovat.
Není nám jedno, kdo reprezentuje naši obec, naši firmu, naši
školu. Každý z nás něco nebo někoho reprezentuje. Někdo větší
množinu lidí, někdo třeba jen
svoji rodinu. Každý ale reprezentuje především sám sebe. Moje
chování, moje přemýšlení, moje
řeč, můj slovník, mé oblékání,
můj dům – to vše mě reprezentuje. Každý je „hlavou“ něčeho.
Jako je prezident hlavou státu, tak
i my jsem „něčí hlavou“. Třeba
nás samých. Po hlavě státu chceme, aby byla reprezentativní.
Chceme to i po všech vrcholných
politicích. Právem. Je to součást
jejich práce, za kterou jsou námi
(ne špatně) placeni. Projděte si

Společenská kronika
Uvádíme 70.,75.,80., 85.výročí narození-od 90ti již každý rok.
Životní výročí v době od 15. 1. 2018 do 15. 2. 2018 oslaví:
Jaromír NEBESKÝ, Husova 40e Husinec
Oslavencům srdečně blahopřejeme!
Iva Bernardová, matrikářka

je – chcete takové „sloužící“? A
položme si spravedlivě i otázku sami pro sebe: Jsme pro tyto
sloužící dobrými „pány“? To jest
„reprezentujeme“ dobře sami
sebe? Děláme všechno tak, jak
nejlépe dovedeme? Jsme spravedliví, nestranní, uvážliví,
upravení…
Ještě jinak: Je možné, aby
špatný pán měl dobré sloužící?
Ne. Nevydrželi by u něj. Může
mít dobrý pán špatné sloužící?
Ne, vyhodil by je. Ani by si je
nevybral. Většina z nás je sama
sobě mnohokrát za den chvíli pánem, chvíli sloužícím. Musíme
se sebou vydržet. Ale můžeme to
zlepšovat.
Hodně sil do nového roku.

Poplatky

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 pondělí, úterý a ve čtvrtek od
8.00 - 16.00, ve středu od 8.0017.00 a v pátek od 8.00 do 13.00
na MěÚ matrika. Splatnost
poplatku je dle příslušné vyhlášky do 30. 4. 2018.
www.facebook.com/mestohusinec
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Prezidentské volby Na plese zahraje
Druhé kolo volby prezidenta
České republiky se koná v pátek Fordance orchestra
26.ledna od 14.00 do 22.00 a
v sobotu 27.ledna od 8.00 do
14.00 hodin. Volební místnost
bude otevřena v pátek 26.ledna od 14.00 do 22.00, v sobotu
27.ledna od 8.00 do 14.00.
Zúčastnit se mohou voliči,
státní občané České republiky,
kteří alespoň ve druhý den voleb
druhého kola dosáhnou věku 18
let. Ve volebním obvodu Husinec volí voliči, kteří mají trvalý
pobyt v obci Husinec, Výrov a
Horouty. Volební místnost se
nachází ve dvoře Městského
úřadu Husinec proti vchodu
do knihovny. Při volbách se
každý volič prokáže platným
průkazem totožnosti (občanský
průkaz, cestovní pas).
Volič
obdrží hlasovací lístky kandidátů postupujících do druhého
kola přímo ve dnech volby ve
volební místnosti.
Volič v
prostoru určeném pro úpravu
hlasovacích lístků vloží do šedé
úřední obálky jeden hlasovací
lístek kandidáta, pro něhož se
rozhodl hlasovat. Tento hlasovací lístek se nijak neupravuje.
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 na tel. 777
972 018.

Ples města Husinec se tentokrát uskuteční v pátek 2. března tradičně v kulturním domě.
Začátek je plánován na dvacátou
hodinu.
Předprodej lístků a rezervace
míst k sezení budou zahájeny
ve čtvrtek 1. února na městském
úřadě. Cena lístků k sezení i
stání je jednotná - 150 Kč. Na
plese zahraje premiérově velký
českobudějovický taneční orchestr Fordance orchestra. Opět
nebude chybět ani fotokoutek.
Těšíme se na Vás.
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Hostem v křesle Filmový klub
Hostem letošního prvního
filmového
klubu bude režisér
bude Vojta Dyk Vlastimil Venclík.
Pustíme si
Dámy
pozor!!!
Hostem
únorového Křesla pro hosta
bude jeden z největších fešáků
českého showbyznysu - zpěvák
a herec Vojta DYK. Pan Dyk
nám vyšel maximálně vstříc a
ve svém opravdu nabitém diáři
našel volný již únorový termín.
Těšit se můžete na čtvrtek 8.
února od 18 hodin.
Předprodej bude zahájen v
pátek 26. ledna od 8 hodin na
MěÚ. Případný online předprodej začne v 10 hodin.

jeho studentský film Nezvaný
host s Pavlem Landovským
v hlavní roli. Režisér natočil film
v roce 1969 na pražské FAMU
jako ročníkovou práci, ve které
se alegorickým způsobem vyjadřuje k praktikám totalitního
režimu, konkrétně k sovětské
okupaci Československa v srpnu 1968. Následky na sebe nenechaly dlouho čekat, autor musel školu opustit na dlouhých 20
let. Obor režie na FAMU mohl
dokončit až po listopadu 1989.

Start: 13.00
Konec: 18.00
Přihlášky zasílejte ve tvaru jméno-co chcete poslat dál-množství
na číslo 739272366.
Přihlašovat se můžete do 25. 1.

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 21. 1. 2018 jako číslo 218.
Za věcnou správnost příspěvků odpovídají
autoři.

Dětský karneval

Dne 24. 2. v 14:30 se otevírají brány kulturního domu, které
se v tento den promění v Ledové
království. Nebojte, zima nám
nebude - zahřejeme se soutěžemi,
tancem, legrací a radostí. Ledový
bar otevřen malým i velkým. Bohatá tombola v ceně. Soutěž o
nejoriginálnější kostým. Těšíme
se na Vás!
Vstupné 50,-/os

Pošli to dál

Kulturní
komise
města
Husince zve všechny na akci
„Pošli to dál“.
Pojďme začít rok tím, že
pošleme dál to, co nám už
neslouží. Vyčistíme šatníky a
poličky a budeme se těšit z toho,
že naše věci ještě poslouží někde jinde. Jedná se o bazárek
nepotřebných věcí - převážně
dětského oblečení, hraček,
domácích potřeb, knih a hand
made výrobků. Na akci je třeba se
předem přihlásit. Pro přihlášené
bude připraven stůl na zboží za
poplatek 20,-. Bude připraveno
i oddělení, kde je možné odložit
věci, které chcete předat někomu zdarma. Pro všechny tu
dále bude i drobné pohoštění a
možnost občerstvit se na baru.
www.husinec.cz

Pro děti koutek na hraní, příjemná atmosféra a možnost setkávání, příležitost prodeje hand
made výrobků.
Kdy: 27. 1. 2018
Kde: Barbar (bývalé kino)

www.facebook.com/mestohusinec

