
V dnešním 
sloupku bych 
ráda opomenula 
hodnocení in-
vestičních akcí, 
které jsme v le-
tošním roce do-
končili, a raději 
napíši o akcích, 
které nás čekají 
v čase následují-

cím.
Také nesmím zapomenout po-

děkovat za běžnou, nenápadnou 
práci a činnosti, které nám obo-
hacují život. Byla radost vidět 
nadšení našich starších spolu- 
občanů ze společného setkání 
za vyhrávání Doubravanky. 
Zpívání koled u vánočního 
stromku na náměstí, zase silný 
zážitek. Ve dvoře městského 
úřadu chystáme trhy se zpívá-
ním, svařákem a možností drob-
ných radostí z nákupu dárečků. 
Velkou a tradiční akcí s podílem 
řady vás spoluobčanů je Živý 
betlém, na který se všichni tě-
šíme. Každá společná činnost 
v rámci města je důležitá. Na-
příklad naši dobrovolní hasiči 
se zúčastnili řady výjezdů a je-
jich rychlost a nasazení se daly 
srovnávat s profesionály. Musí 
mít naši podporu, jejich požada-
vek na nové auto bude jednou 
z priorit, je to vlastně pro nás 
pro všechny! Základní škola je 
důležitá instituce nejen kvůli 
výchově a vzdělávání dětí. 
Spolupráce žáků a pedagogů 
při společenských a kulturních 
akcích je důležitá neméně. Děti 
školkou povinné dělají radost 
při vítání občánků, za pomoc 
při organizaci kultury musím 
jmenovat mažoretky. K podílu 
spoluzodpovědnosti každého 
z nás za to, jak vypadá naše 
okolí, plně zapadá skvělá akce 
Den země - děti vědí, co dělají 
a hlavně proč to dělají.

Jako společnost si stále více 
uvědomujeme, jakou výhodou 
a darem je spokojený každo- 
denní život. O vánočních svát-
cích bychom si měli užívat tra-
dic, jako je stromeček, cukroví, 
kapr, dárky a připomínat si věci 
pozitivní a laskavé. Potom se 
o to víc můžou oči rozzářit. 
To Vám všem moc přeji, klid  
v sobě a radost v očích.  

Sloupek

Ludmila Pánková
starostka
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Uvádíme 70.,75.,80., 85.výročí narození-od 90ti již každý rok.

Životní výročí v době od  1.1.2020 do 15.2.2020 slaví: 
Marie PRŮCHOVÁ, Horouty 3, Husinec

Milada ŤÁPALOVÁ, Komenského 171, Husinec
Marie ŠVEHLOVÁ, Výrov 11, Husinec

Jiřina PETRLÍKOVÁ, Husova 8, Husinec 
Oslavencům srdečně blahopřejeme!

Společenská kronika

Iva Bernardová, matrikářka

Úvodník šéfredaktora
Milan Zíka, šéfredaktor
 Vánoce. Nejspeciálnější 
období v roce. Díky zvyku ob-
darovávat, vzniklému z legendy o 
vítání právě narozeného Ježíška. 
Není (a doufám nebude) silněj- 
šího svátku. I přes potýkání se 
s dárky hmotnými většině z nás 
jaksi automaticky dojde, že to 
pravé nejsou dárky, ale vztahy. 
A dárky jsou jejich vyjádřením 
(chtělo by se napsat, že pro ty 
hůře chápající). 
 Žádným dárkem nenah-
radíte vztah a věnovaný čas. Čím 
jsem starší, tím víc to vidím. Čas 
pro mě získává čím dál větší 
hodnotu. Všem nám totiž od 
narození jenom ubývá. 
 Vánoce jsou stav duše, 
který ovšem nenastane sám. 
Musíme mu „otevřít dveře“. A 

ty mají velmi různou podobu. 
Pro někoho je tím vánočním 
laděním zásadní (a pro ostatní 
nepříjemný úklid), někdo se ladí 
pečením,  někdo má jako začátek 
Vánoc opatřování dárků, což 
začíná zásadně po Mikuláši, jiný 
potřebuje mít dárky nejpozdě-
ji v listopadu opatřené, jinak se 
hroutí….Workholici lamentují, 
jak přežít to nucené dlouhé vol-
no. A někdo by je zgruntu zrušil, 
protože jsou pro něj moc velkým 
vybočením. Máme to různě.
 Stejné je to s těšením. 
Někdo je holt na ty dárky, někdo 
na cukroví a jídlo obecně, někdo 
na pohádky, někdo na návštěvy. 
Ale všichni k tomu potřebujeme 
čas. A čas má dvojí tvář: první je 
ta, která je evidentní, měřitelná. 
Staří Řekové jí říkali Chronos 

a toto slovo se stalo obecným 
označením pro čas po celém 
světě. Ale existuje ještě jed-
no chápání, spíš dokonce cítění 
času, jeho druhá tvář. Říká se jí 
Kairos a označuje vhodnost ch-
víle pro určité chování a konání. 
Jinak řečeno „dělat věci v pravý 
čas“. Paradoxně obě chápání 
času nemají problém jít pro-
ti sobě – když Chronos velí už 
odejít do práce, Kairos nabádá 
zdržet se ještě chviličku s dětmi, 
protože jsou dnes nějak ne ve 
své kůži. A podobně. Řešíme to 
vlastně i mnohokrát denně. 
 Vánoce jsou veliká šance 
ignorovat Chronos a podvolit se 
Kairosu. Přeji vám klid a mír se 
všemi kolem, hlavně se sebou 
samými. Klidné Vánoce a dobrý 
start do dalšího roku.

 V novém roce už bude mít 
zpravodaj jiného šéfredaktora. 
Po 22 letech cítím opotřebení. 
Nechci skončit s psaním jako 
takovým, ale potřebuji změnu. 
Děkuji všem čtenářům za přízeň 
a svému nástupci přeji dostatek 
invence a sil i schopných spo-
lupracovníků.           Milan Zíka

Poděkování čtenářům

 V prostorech MŠ Strunkovice 
nad Blanicí se každé úterý od 
18:00 cvičí jóga. Zájemci se mo-
hou ozvat Mgr. Martině Zíkové 
na telefon 776 321 638. Je 
možné se domluvit na společné 
dopravě.

Na cvičení jógy do 
Strunkovic  Srdečně všechny zveme na 

sousedské adventní posezení 
pod pergolou ve dvoře MěÚ  
v sobotu 21. 12. 2019 od 15    
hodin. 

Sousedské posezení

Vánoce v kostele
 Vánoce 2019 v kostele Povýšení 
svatého Kříže v Husinci
24. 12. ve 21 hodin se koná  
půlnoční mše svatá, poté zpívání 
koled před kostelem.
 Kostel bude otevřen ve dnech 
25. 12. až 27. 12. denně od 14 do 
16 hodin.

Prodej vánočních 
kaprů se uskuteční  
v neděli 22. 12. od  
9 hodin do 12 hodin.
TRADIČNÍ NOVO-
ROČNÍ OHŇOSTROJ 
BUDE ODPÁLEN U 
KOSTELA KRÁTCE  
PO PŮLNOCI 1. 1.
Prodejna Textil Oděvy 
Klabouchová, přeje Všem 
svým zákazníkům krásné 
Vánoce a nový rok.  Od 6. 1. 
2020 bude probíhat výprodej 
zboží z důvodu ukončení 
prodeje. Přijďte si nakoupit 
zboží se slevou 20 a 80%.

 Poplatky za odpady, psy a proná-
jmy pozemků je možné uhradit 
bezhotovostně na běžný účet 
KB 2621281/0100, v.s. – číslo  
popisné. 
 Úhrada poplatků v hotovosti 
na matrice MěÚ Husinec úterý 
a čtvrtek 8.00 - 16.00, pondělí 
a středa 8.00 - 17.00 pátek 
8.00 - 12.00. Splatnost poplat-
ku je dle příslušné vyhlášky do 
30.04.2020. 
 Poplatek za odpady na fyzickou 
osobu je ve výši 650,- Kč/rok. 
Změna nastala pro poplatníky, 

kteří v daném roce dovrší 80 let 
a více – poplatek za odpady je  
ve výši 350,- Kč/rok.
 Změna také nastala v poplatcích 
za psy: 150,- Kč za prvního psa, 
250,- Kč za každého dalšího 
psa. Poplatek za psa chovaného 
v domě se dvěma a více byty 
je ve výši: 200,- Kč za prvního 
psa, 300,- Kč za každého dalšího 
psa. Poplatek za psa, jehož vlast-
níkem je poživatel invalidního, 
starobního a sirotčího důchodu 
je ve výši: 100,- Kč za prvního 
psa, 200,- Kč za každého dalšího 

Poplatky pro rok 2020
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