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S l o u p e k Úvodník šéfredaktora

Na
začátku
února Husinec
zasypal sníh.
Pro děti radost,
pro většinu dospělých starost
i
nebezpečí.
Je potěšitelné,
že článek paní
místostarostky
Ludmila Pánková v lednovém zpravodaji, kde nás
poprosila o pomoc s úklidem,
zafungoval. Bylo vidět mnoho
z vás, jak pomáháte s úklidem.
Také naši farmáři přijeli na
pomoc s radlicemi, děkuji všem.
Děkuji i dobrovolným hasičům,
kteří vyjížděli během jednoho
dne třikrát k likvidaci padlých
stromů. Znovu se prokázala nutnost pořízení nového automobilu k jejich přepravě. Žádost je
opakovaně podána, tak snad se
již podaří v tomto roce získat finanční prostředky na nákup nového automobilu.
Příprava stavby protipovodňových opatření pokročila. V tomto
týdnu jste mohli potkávat okolo
řeky Blanice skupinu geodetů,
kteří zaměřují místo stavby. Probíhají přípravy pro zadání výběrového řízení na firmu, která
bude tuto významnou akci realizovat.
Také jsme se poprvé v tomto
roce sešli na jednání zastupitelstva města. Jednání bylo svoláno
hlavně k odhlasování rozpočtového opatření. Vrácení již přijatých peněz je velmi nepříjemné.
Jihočeský kraj vyzval k vrácení
dotace na rekonstrukci veřejného
osvětlení Výrov. Zastupitelům
jsem podrobně vysvětlila situaci,
musela se vyrovnat s neúspěchem a hlavně si uvědomit, jak
celý proces přijetí dotace je nejistý, náročný a živý. Podle mého
názoru by se měla dotace vyplácet až po úspěšném závěrečném
vyúčtování, její poskytovatelé
často mění podmínky a vždy je
největším nepřítelem čas. Stavba
veřejného osvětlení byla ukončena 15. prosince, kolaudační
rozhodnutí vydáno 2. ledna.
Podmínky dotace stanovují, že
veškerá administrace musí proběhnout v roce realizace, tedy do
31.12. Osvětlení cesty do Výrova
je nové, velmi úsporné, potřebné.
6. února proběhl závěrečný
audit Města Husince za rok 2018
Při kontrole hospodaření, převážně účetnictví, nebyly zjištěny
auditory z Jihočeského kraje
žádné nedostatky. Kontrola byla
hodnocena nejlepším stupněm A.
www.husinec.cz

Milan Zíka, šéfredaktor

„Zastavte svět, chci vystoupit.“ Známý citát připisovaný Johnu Lennonovi. Asi
oprávněně – neověřoval jsem
to. Nevím, pod jakým dojmem
nebo vlivem ho vyslovil, ale zcela vystihuje pocity člověka, který
zjistí, že se spousta věcí děje bez
možnosti je změnit. Prostě to nejde, i když se to dotýká věcí pro
nás zásadních. Přijde den, kdy se
dozvíte nějakou pro sebe zásadní
informaci, která váš dosavadní
způsob myšlení a života úplně
rozbije. Nemusí to být zrovna
zpráva, že někdo z vaší rodiny
trpí nevyléčitelnou chorobou.
Může to být novinový titulek,
zpráva z internetového serveru
(což je v podstatě to samé). A
také to nemusí být jen negativa.
Stejně působí i zprávy pozitivní.
Zkusím vám nabídnout několik
zpráv z poslední doby, které mě
osobně zaujaly, protože posou-

vají na jinou kvalitu naše znalosti o fungování věcí kolem nás.
Psychiatr MUDr. Radkin
Honzák loni vydal knihu Čas psychopatů, ve které tuto problematiku zevrubně rozebírá a popisuje – včetně toho, že poměrně
hodně psychopatů se pohybuje
ve vysokých politických funkcích. V tom mu sekunduje i
profesor Radek Ptáček v rozhoru pro Reflex z 29.ledna tohoto
roku. Řeknete si „no to je hrůza“,
jenže pak si uvědomíte, že to tak
je zřejmě odedávna a zatím jsme
to přežili, takže je docela naděje,
že to přežijeme i dál. Protože jak
se o mnoha věcech říká „přijít
může, odejít musí“. Ve stejném
rozhovoru prof. Ptáček odhaluje
zjištění, že nezáleží tolik na tom,
jakou genovou výbavu zdědíme,
jako spíš na tom, co z té výbavy
dokážeme zapnout a co naopak
vypnout. Je to trochu složitější,
než jsme se kdysi učili ve škole,
ale mnohem cennější je ta novin-

Společenská kronika
Uvádíme 70.,75.,80., 85.výročí narození-od 90ti již každý rok.
Životní výročí v době od 15. 2. 2019 do 15. 3. 2019 oslaví:
Božena VOŠAHLÍKOVÁ, Kostnická 241 Husinec
Anna ZDEŇKOVÁ, Kostnická 274 Husinec
Anna SVĚCHOTOVÁ, Kostnická 248 Husinec
Růžena BENOVÁ, Prokopovo náměstí 46 Husinec
Oslavencům srdečně blahopřejeme!
Iva Bernardová, matrikářka

Z naší školy

Školní rok 2018/2019 se přehoupl do druhé poloviny. Pro
naše vycházející žáky to znamená vyplňování přihlášek, návštěvy vyhlédnutých středních
škol a učebních oborů, ve kterých
by chtěli navázat na základní
vzdělání. Svou připravenost si
potvrdili také závěrečnou absolventskou prací na zadané téma.
Osobní prezentací před spolužáky a porotou mnozí dokázali,
že chuť do dalšího vzdělávání
mají. Jaký je skutečný stav jejich vědomostí se ukáže po vyhodnocení celorepublikového
srovnávacího testu pro základní
školy “Kalibro“. Tradičně je vedení školy objednává pro absol-

venty I. a II.stupně ZŠ
Při těchto všech povinnostech
si deváťáci našli čas a připravili
před vydáním pololetního vysvědčení pro mladší spolužáky
zábavné sportovní dopoledne.
Svoji ruku k dílu přiložil i pan
školník sestavením malé lezecké
stěny na školním hřišti. Že sport
mladším žákům jde, dokázali i
dvě družstva budoucích volejbalistů pod vedením p.uč.Attendornové, kteří přivezli z krajského
kola velice pěkné 5. místo z 55
účastníků.

ka, že ne všechno, co zdědíme,
se musí projevit. A hlavně že už
se trochu ví, jak na to zapínání
a vypínání. Profesor Páček se
věnuje i dalším tématům – třeba
souvislosti stresu, stravy a zdraví.
To je téma sice dávno známé,
ale ne v té podobě, kterou tam
najdete – věda v tomto případě
nepochybně pozitivně pokročila
a nabízí použitelná zjištění.
Další zajímavé téma se rozebírá třeba na webech smartmania
nebo coopervision. A sice to, že
monitory a displeje (a také interaktivní tabule) vyzařují světlo v modrém spektru, což může
způsobovat pálení očí a zhoršení
usínání. Zároveň se tam ale dozvíte i návody, jak tyto efekty alespoň poněkud omezit.
Zpráv je prostě mnoho, čím
dál víc. A základní dovedností je
umět si vybrat, které si do hlavy
pustíte a které ne… Mějte se
krásně a těšte se z přicházejícího
jara!

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.
V sobotu 2.3.2019 bude městem
procházet kominík pan František
Regál. Jeho služby si můžete objednat na telefonu 388 331 101.
www.facebook.com/mestohusinec
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Jiří Macháček opět míří do Husince
V pátek 15. března budeme
mít exklusivní příležitost shlédnout film režiséra Ondřeje
Trojana - Toman. Neuvěřitelný a pravdivý příběh rozporuplné osoby Zdeňka Tomana,
šéfa naší zahraniční rozvědky,
který významně ovlivnil vývoj
v poválečném Československu,
bezskrupulózního obchodníka
s obrovskou mocí a zásadním
úkolem. Sehnat peníze, které komunistům vyhrají volby. Svou
přítomností ve filmovém klubu
nás poctí představitel titulní role,
herec Jiří Macháček, se kterým

budou mít diváci příležitost po
skončení filmu živě podiskutovat. Film Toman získal aktuálně
nejvíce nominací na Českého
lva, včetně těch za nejlepší film
a nejlepšího herce v hlavní roli.
Začátek je plánován na 18:00 a
film je přístupný od 15 let. Jelikož očekáváme větší návštevnost, než je u našeho filmového
klubu obvyklá, rozhodli jsme se
jej pro tentokrát přesunout do
kulturního domu.
Vstupné se neplatí. Míst
k sezení bude připraveno dostatek. 			
KK
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Den otevřených dveří v oboru praktická sestra

Od 1.9.1919 se v Prachaticích otevírá odloučené pracoviště českobudějovické Střední zdravotnické školy a Vyšší
odborné školy zdravotnické.
Škola bude fungovat při SPgŠ
Prachatice, odborné předměty
budou vyučovat pedagogové
z Českých Budějovic a ostatní
předměty zajistí vyučující SPgŠ.
Z tohoto důvodu v pátek 25.1. uspořádala prachatická nemocnice
pro zájemce o čtyřleté studium
den otevřených dveří. Protože
i někteří naši deváťáci uvažují
o studiu zdravotnických oborů,
využili jsme nabídky a do prachatické nemocnice jsme se vydali
Představení se uskuteční v so- (dopravu autobusem zajistila Jibotu 6. dubna od 19:00 v husineckém KD.
Vstupenky za 100,- Kč bude
možno zakoupit od 22. března na
MěÚ, potažmo zarezervovat na
stránkách www.husinec.cz. KK

Na divadlo do kulturáku
Členové Divadla Járy Cimrmana Petr Reidinger a Marek
Šimon přijedou tentokráte do
Husince s Divadlem VšeMožno a spolu se svými kolegy nám
zahrají svůj nejlepší kus “Piš,
Karl, piš!”

hočeská hospodářská komora).
Přivítal nás ředitel nemocnice
Ing. Michal Čarvaš, MBA a
poté ředitel střední zdravotnické školy v Českých Budějovicích PhDr. Karel Štix. Pan
Štix nám nastínil, jak bude v Prachaticích probíhat výuka i praxe.
Oba zmínili důležitost povolání
zdravotní sestry. Po přednášce
jsme si zkusili resuscitaci a náběr
krve. Poté jsme měli prohlídku
nemocnice, ukázali nám různé
přístroje, prohlédli jsme si i jednotlivá oddělení nemocnice.
Celá prohlídka byla velice zajímavá, moc jsme si to užili.
Žáci 9. třídy ZŠ Husinec

Město musí vrátit téměř
čtvrtmilionovou dotaci
Jsem zastupitelem chvíli a jsem
úplným nováčkem v politickém
světě, přesto se pomalu učím
tento svět pomalu poznávat.
Mrzí mě, že jako zastupitel jsem
už musel být postaven před situaci, kde je potřeba hlasovat pro
jedno z menších zel pro naši
obec. Buď vrácení dotace, nebo
vrácení dotace + penále. Víc mě
mrzí, že vše mohlo být trochu jinak a město mohlo ušetřit minimálně 230 tis. Kč. Tyto prostředky se daly použít v jiných
institucích např. školství (interaktivní tabule, počítače a další)
nebo na dětské hřiště, které bylo
podnětem občanů na prvním jednání zastupitelstva v KD. Jen pro
ilustraci - roční rozpočet města
je cca 20 milionů Kč.
Na
veřejném
zastupitelstvu města dne 7. 2. 2019 jsme
požádali společně se zastupiteli
V. Heinzlem a J. Kovářem vedení obce, aby celou situaci
popsalo i Vám občanům. To řeklo, že situaci komentovat nechce,
ale můžeme my. V knize, kterou
jsme na začátku volebního období dostali je napsáno, že jednou z povinností zastupitele je,
cituji: „Hájit zájmy obce a jejich
občanů a chovat se jako řádný
hospodář.“ Proto mě mrzí, že
tomu tak nebylo.
V Programu obnovy venkova
Jihočeského kraje pro rok 2018
mělo město Husinec přidělenou
dotaci 230 tis. Kč na akci Rekonstrukce veřejného osvětlení Výrova. Tento projekt vznikl
hlavně na podnět občanů Výrova
a tohoto dotačního titulu. Celá
akce stála 630 tis. Kč. Věřím, že
osvětlení bylo potřeba, ale polemizovat, zda na vyřešení celé
akce nebylo díky tlaku z dotace
www.husinec.cz

málo času a tedy firmy, které
se na zhotovení díla přihlásily, nebyly přeceněné, je těžké.
Pokud se vypracovává dotace,
je nutné si vždy přečíst řádně
všechny kritéria, podmínky a
termíny. Zde vedení města bohužel pochybilo. Nestalo se tomu
tak a kolaudace, která byla podmínkou dotace, měla proběhnout
do konce roku 2018, proběhla až
v lednu 2019 a 230 tis. Kč z dotace se musí bohužel vrátit. Pokud
by byla řádně napsána smlouva
s tím, že firma zhotoví dílo i s kolaudací do roku 2018 a pokud ne,
dotaci sama dorovná. Nestalo se
tak. Nedalo mi to a jelikož vím,
že ve škole, kde jsem zaměstnán
existuje pojištění, které tyto
problémy za určitých podmínek
řeší. Zeptal jsem se erudovanějších a zjistil, že kromě pojistky
tzv. Na blbost, která obci propadla koncem minulého volebního
období a doposud nebyla zřízena
nová, existuje i pojištění těchto rizik. Mohlo se tomu předejít
i tímto způsobem. V poslední
řadě si myslím, že pokud vím, že
na dotaci není moc času a jsem
v časové tísni, lze vždy zaplatit
jinou firmu, která dotace dělá
denně a vyřídí vše za mě za
řádově menší částku, než je 230
tis. korun.
Tímto jsem chtěl informovat
všechny občany o tom, co se
v rozpočtu města děje a že někdy
musí zastupitel odhlasovat i věci,
které vlastně nechce. Chybu
může udělat každý a já doufám,
že i tímto článkem, který v jádru
píše opoziční zastupitel, nějakým
způsobem současnému vedení
obce pomůžeme, aby se příště
takovým chybám vyvarovala.
MARTIN FRNKA, zastupitel

Čísla z evidence
obyvatel za rok 2018

Vano v Křesle

Druhým letošním hostem v naší
městské talkshow bude 16..4.
Obyvatel: 1397
světoznámý a uznávaný fotograf
(Husinec 1253,
Robert Vano. Ten působil
Výrov 119,
v New Yorku, Paříži, Miláně a
Horouty 22)
v Praze. Fotografuje černobílé
Cizinců: 71
Přihlášeno k trvalému pobytu: portréty a krom jiného jej proslavily mužské akty. Předprodej
39 osob.
na Křeslo začne 22. března
Odhlášeno z trvalého pobytu: v 8:00 na MěÚ, od 10:00 bude
46 osob
možno rezervovat vstupenky na
Přestěhování v místě: 10 osob webu města.			
KK

Narození: 9 dětí
Úmrtí: 15 osob
Sňatek uzavřelo: 5 párů, z nichž
alespoň jeden má trvalý pobyt
v Husinci
Iva Bernardová, matrikářka
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