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S l o u p e k Úvodník šéfredaktora

Máme začátek
roku 2019 a chci
se s Vámi podělit
o záměry, které
plánujeme.
Začnu trochu
nepříjemnou
zprávou, a to plánovanou rekonLudmila Pánková strukcí krajské
silnice II/144 a
II/145. Jedná se o průtah Husincem od hřbitova k firmě Otherm.
Oprava je záležitostí Jihočeského kraje, ale na nás, na město
Husinec, dopadá nutnost opravit
kanalizace v ulici Komenského.
Tato vyvolaná investice protáhne stavbu minimálně o dva
měsíce a musíme počítat přibližně se čtyřmilionovým výdajem z rozpočtu. Požádala jsem o
finanční podporu Jihočeský kraj
na splaškovou kanalizaci a dešťová kanalizace je částečně součástí projektu opravy silnice. K
úspoře dojde i tím, že jsme uzavřeli smlouvu o společnosti a
výběrová řízení na firmu, která
bude opravu provádět a technický dozor provede Jihočeský
kraj.
Dovolte mi ještě malé upozornění pro majitele domů v ulici
Komenského. Potřebuji je předběžně upozornit, že rekonstrukce
bude probíhat od dubna a kanalizační přípojky, které jsou v dobrém technickém stavu, budou na
zrekonstruovanou kanalizaci
přepojeny na náklady města.
Kanalizační přípojky, jejichž
technický stav nebude umožňovat přepojení, nebudou moci být
přepojeny, pokud nebudou jejich
vlastníky uvedeny do řádného
technického stavu. Na špatný
technický stav přípojky a nutnost
její výměny budou vlastníci individuálně upozorněni v průběhu
rekonstrukce kanalizace. Zajištění výměny přípojek a úhrada
s tím spojených nákladů je věcí
vlastníků nemovitosti. Náklady
na připojení vyměněných přípojek na kanalizace ponese město
Husinec.
Co nejdříve Vás budu informovat o plánovaných uzavírkách a
objízdných trasách, které nám
budou v roce 2019 znepříjemňovat život.
Přeji Vám, ať je to jediná nepříjemnost a rok 2019 přinese jen
radost, štěstí a lásku.
www.husinec.cz

Milan Zíka, šéfredaktor

Čas vánoční a novoroční
(který pořád ještě máme) dává
příležitost podívat se zpátky po
časové ose a zhodnotit, co za
uplynulý rok bylo dobré a co
méně dobré. Za mého dětství nás
rodiče takřka nutili dělat předsevzetí, případně si je i zapisovat, a někdy měli i energii chvíli
jejich plnění kontrolovat. Dnes
se už ví, že změny, které nám
byly více či méně vnuceny, mají
většinou mnohem menší šanci na
uskutečnění, než ty, které vyšly
opravdu z nás, z našich potřeb
a rozhodnutí. Díky volnu je novoročí dobou na zvážení změn
ideální, ale rozhodnutí ke změně
není třeba nechávat jen na tento čas. Známá lidová modrost
„horší odklada, než lenoch“
hovoří jasně.
A shodou okolností jsem dnes
viděl další příspěvek k tomuto tématu - video kanadského
psychologa Jordana Petersona. Vysvětluje v něm svým studentům, jak je důležité být sami
vůči sobě upřímní. Jak je důležité

dělat to, co opravdu chceme
a tím rozvinout svůj skuetčný
potenciál. Objasňuje, že to má
obrovský vliv i na naše okolí –
zejména dnes, kdy většina z nás
už je napojena na nějakou sociální síť. Říká, že každý z nás
v životě potká v průměru tisíc
lidí. To znamená, že kdyby, čistě
hypoteticky, všichni vaši známí
o vás řekli všem svým známým,
máte určitý vliv už na milion lidí!
I kdyby to byla desetina, není to
málo...
Ale důležité je samozřejměm
hlavně to, že aniž si to uvědomujeme, svým životem ovlivňujeme mnoho lidí kolem sebe.
Jsme pro ně zdrojem obživy,
informací, (někdy i problémů,
pravda), kladným či záporným
životním příkladem. Nelze
z toho vystoupit. A vypořádat se s
tím bez obav lze jedině tak, že se
budeme snažit o pravdivost vůči
sobě a hlavně o využití času a
nabízených příležitostí. Je dobré
si občas položit otázku „Opravdu dělám, to, co chci? A dělám to
naplno?“
Je smutné, když se člověk

Společenská kronika

Uvádíme 70.,75.,80., 85.výročí narození-od 90ti již každý rok.
Životní výročí v době od 15. 1. 2019 do 15. 2. 2019 oslaví:
František ZDENĚK, Kostnická 274 Husinec
František PĚSTA, Výrov 17 Husinec
Josef KOTRC, Žižkova 315 Husinec
Oslavencům srdečně blahopřejeme!
Iva Bernardová, matrikářka

Možnost stravování v jídelně
husinecké základní školy
Školní
jídelna
Husinec
informuje:
Od ledna 2019 se uvolnila ve
školní jídelně Husinec kapacita počtu strávníků. Nabídka se
týká odběru obědů pro všechny
zájemce – důchodce, maminky
na mateřské dovolené, pracující
na směny.

Způsob odběru a cena oběda:
1.
Vlastní vyzvednutí ve
školní jídelně od 11.30 hod.
2.
Dovoz do domu prostřednictvím pracovníků obecního
úřadu Husinec za poplatek 100,Kč měsíčně.
3.
Cena oběda 60,-Kč a není
nutné odebírat každý den. Skladba oběd – polévka, hlavní jídlo,
Přihlášení na telefonním čísle doplněk-salát, kompot, případně
474 770 460, nebo v účtárně ovoce, mléčný produkt.
základní
školy
Husinec
v přízemním prostoru u školní Vlasta Kalinová,
kuchyně.
vedoucí školní jídelny Husinec

podívá zpět a vidí řadu promarněných
příležitostí
a
nevyužitého času. Na jednou místě se profesor Peterson nechává možná trochu
unést, protože mluví o tom, jak
by bylo krásné, kdyby i lidé, kteří
jdou záměrně proti společnosti
(nechtějí se domluvit a podobně), začali spolupracovat. To
se nepovede jen tak. Ale proč
to na druhou stranu správným
způsobem nezkusit...
Rád bych připomněl jestě
jednu myšlenku, která zazní
hned v úvodu: „Pokud naučíme
lidi vzchopit se a čelit věcem,
kterých se bojí, posílí je to.“ Je
to vlastně rozšířené znění jednoho anglického přísloví: „Bojíš-li
se nějaké práce, vykonej ji.“ Zní
to tak prostě...
Takže vám všem do nového
roku přeji, abyste se zase dokázali přiblížit cílům, které jste si
dali. Abyste případné neúspěchy
nebrali jako fatální chyby, ale
jako ukazatele špatného směru
a dokázali podle nich svůj směr
a cíl opravit. A abyste potkávali
dobré a inspirativní lidi.

POPLATKY
2019

Poplatky za odpady, psy a
pronájmy pozemků je možné
uhradit bezhotovostně na
běžný účet KB 2621281/0100,
v.s. – číslo popisné.
Úhrada poplatků v hotovosti na matrice MěÚ Husinec
úterý, čtvrtek 8.00 - 16.00,
pondělí, středa 8.00 - 17.00,
pátek 8.00 - 12.00. Splatnost
poplatku je dle příslušné vyhlášky do 30.04.2019.
Poplatek za odpady na fyzickou osobu je ve výši 650,- Kč/
rok.
Poplatek za psa je ve výši:
120,- Kč za prvního psa, 180,Kč za každého dalšího psa.
Poplatek za psa chovaného
v domě se dvěma a více byty
je ve výši: 150,- Kč za prvního
psa, 200,- Kč za každého
dalšího psa Poplatek za psa,
jehož vlastníkem je poživatel
důchodu je ve výši: 40,- Kč
za prvního psa, 80,- Kč za
každého dalšího psa.

www.facebook.com/mestohusinec
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Prosba

Milí občané, opět nám nastalo krásné zimní období - někteří ho vítají, jiní zatracují. Ale
je tady, s tím se musíme smířit.
Jako každým rokem vás žádáme,
abyste svá auta neparkovali na
okrajích komunikací a na chodnících - velmi to znesnadňuje
prohrnování technikou. Také
bychom uvítali, abyste při větší
sněhové nadílce vzali lopaty
a hrabla a před svým domem
odhrnuli sníh, bez ohledu na to,
zda je vlastníkem obec nebo vy.
Hlavně starší občané vám budou
vděčni. Pracovníci městských
technických služeb nemohou
být všude najednou, prioritou
je autobusové nádraží a hlavní
přístupové cesty. Dříve bylo povinností udržovat chodník před
svým domem, nyní bychom byli
rádi, kdybyste situaci pochopili a
pomohli obci alespoň v zimním
období. Děkujeme.
Eva Grunská, místostarostka

Informace z jednání rady

Rada města na svých jednáních

schválila:
• Rozpočtové opatření č. 6 a 5/2018
• Složení kulturní komise
• Dodatek ke smlouvě o roznášce propagačních materiálů
• Žádost o finanční příspěvek – Jih. centrum zdrav. postižených – 3 000 Kč
• Složení inventarizačních komisí
• Novoroční ohňostroj – 15 000 Kč
• Žádost o výměnu boileru v č. p. 43
• Žádost o fin. příspěvek PRIMA VIZUS – vyšetření zraku předškolních dětí - 1 500 Kč
• Sponzorskou smlouvu na finanční dar pro YMCA Husinec na rok 2018 – 10 000 Kč
• Darovací smlouvu HOSPIC Prachatice na rok 2018 – 20 000 Kč
• Stanovení oddacího místa – obřadní síň MěÚ Husinec a Centrum M. J. Husa
• Zařazení investičního záměru ZŠ Husinec – MAS Prachaticko
projednala:
• Výroční zprávu školské rady
• Výpověď z pronájmu nebytových prostor – lékárna
• Žádost o pronájem nebytových prostor v č. p. 2
										Eva Grunská, místostarostka

Husinecké křeslo v roce 2019
Pro letošní rok jsme se
rozhodli částečně změnit způsob
předprodeje na Husinecké Křeslo. Několika desítkám stálých
diváků chceme ušetřit starosti
se sháněním lístků na jednotlivá
Křesla a nabídnout permanentku
na všech šest večerů v roce 2019.
Předprodej permanentek bude
zahájen v pátek 1. února od 8:00
na MěÚ (spolu s předprodejem
www.husinec.cz

na městský ples). Klasický předprodej na první Křeslo letošního
roku začne 8. února v 8:00 na
MěÚ. Naším hostem bude ředitel Divadla Na Vinohradech
a skvělý český herec Tomáš
Töpfer. Cena permanentky
bude 600 Kč, cena jednotlivých
Křesel pak zůstává stejná jako
v loňském roce 100 Kč.
Jaroslav Maryška, radní

Městský ples

Další akce

Letošní oblíbený ples města 16. 2., 19:00 - Hasičský ples
se uskuteční v pátek 22. 2. od 3. 3., 14:00 - Dětský karneval
20:00.
23. 3., 19:00 - Divadlo Všemožno
Hrát bude stejně jako
Piš, Karl, piš!
v loňském roce skvělá kapela Okresním úřadem, ref.kultury Prachatice
Fordance orchestra.
dne 25. 1. 1999, registrační číslo MK ČR E
Předprodej lístků a rezerva- 12485.
Mgr. Milan Zíka. Vychází v
ce míst k sezení bude možná na Šéfredaktor
Husinci 1x za měsíc.
městském úřadě od 1. 2.
Vydalo Město Husinec, Prokopovo nám.1,
IČO 250449 dne 21. 1. 2019 jako číslo 225.
Všichni jste srdečně zvání!
Za věcnou správnost příspěvků odpovídají
Ondřej Babka, radní autoři.
www.facebook.com/mestohusinec

