
Vážení spo-
luobčané. Již 
několikrát jsem 
Vás informo-
vala o průběhu 
pořizování no-
vého územ-
ního plánu, 
vyzývala Vás 
k zvážení vy-
užítí vašich 

pozemků a podání žádostí o 
změnu v tomto zásádním do-
kumentu města. V úterý 14. 
11. 2017 od 16 hodin se koná 
na Městském úřadě v Husinci 
veřejné projednání o uprave-
ném a posouzeném návrhu 
územního plánu. Podle staveb-
ního zákona může nejpozději 
do 7 dnů od veřejného projed-
nání každý uplatnit své připo-
mínky, k později uplatněným 
stanoviskům připomínkám se 
již nepřihlíží. Návrh územního 
plánu je zveřejněn na webo-
vých stránkách města a vysta-
ven k nahlédnutí na Městském 
úřadě. Zvu Vás všechny, Vaše 
účast na veřejném projednání 
je důležitá.
Blíží se konec roku 2017, 

začneme s bilancováním, jak 
se nám podařilo záměry sta-
novené na tento rok naplnit a 
realizovat. Čeká nás příprava 
na rok příští, zastupitele mají 
další zásadní úkol a to schvá-
lení rozpočtu města na rok 
2018. V rozpočtu se musí pro-
mítnout vše, co se na příští rok 
plánuje a připravuje.
A také trochu radosti! Herci 

Divadla Járy Cimrmana nás 
opět po roce pobavili divadel-
ním kusem Záskok a zahájili 
na Městském úřadě výstavu 
Půlstoletí s Cimrmanem. 
A protože mají Husinec čím 

dál raději, můžeme se těšit na 
další a příští zážitky. Poděko-
vání patří všem, kdo pomá-
hali s přípravou výstavy a Vás 
všechny zvu na nezapome-
nutelný zážitek plný humoru. 
Výstavu rozhodně stojí za to 
vidět!

Sloupek
starostky

Ludmila Pánková
starostka

číslo 216

www.facebook.com/mestohusinecwww.husinec.cz

Úvodník šéfredaktora
Milan Zíka, šéfredaktor

Ať člověk žije jakkoliv zdravě, 
nezdravě, jakkoliv spravedlivě, 
pokorně či v pýše, spokojeně, ne-
spokojeně, ve zdraví nebo nemo-
ci, každého nebo alespoň většinu 
z nás čas od času čeká změna. 
Ty změny, které si sami zvolíme, 
jsou určitě těžké. Znamenají vů-
bec  přijít na to – uvědomit si, že 
chci změnu, a pak ještě  rozhod-
nutí pro tu nebo onu variantu. 
Ty z nás, kdo jsou váhavé pova-
hy, čeká i špatné svědomí, o co 
všechno přišli, když se rozhodli 
pro toto a ne pro toto. Pak jsou ale 
změny nečekané, ty „z čistého 
nebe“. Náhlý odchod partnera 
nebo překvapivá žádost o roz-
vod, náhlá výpověď ze zaměst-
nání, nemoc naše nebo někoho 
blízkého, smrt blízkého člověka. 
Pak hledáte odpověď na otázku 
„proč?“ a možná se dopídíte, ale 

možná také vůbec ne. 
Věřím, že všechny otáz-

ky mají své odpovědi, ale ne 
všechny odpovědi jsou dány 
člověku slyšet, pochopit, poznat. 
Ať je to jakkoliv, všechny změny 
člověku zatočí s hodnotami, se 
vztahy, s dosavadními jistota-
mi. Najednou potkává lidi, které 
by nepotkal, slyší to, co by mu 
jiní před onou událostí neřekli 
nebo by to neslyšel, vnímá ji-
nou dimenzi života. V dobrém 
i ve zlém. Každá změna je tře-
ba. Každou stojatou vodu je tře-
ba občas rozvířit. Každý život, 
vztah, smysl… je třeba občas 
zhodnotit, oživit, znovuzrodit, 
převrátit, posunout. Když to něk-
do dokáže bez zásahu „čistého 
nebe“, klobouk dolů. 

Kéž jsou pro nás všechny 
náhlé změny cestou k lepšímu 
pochopení sebe sama, života  
i světa.

Uvádíme 70.,75.,80., 85.výročí narození-od 90ti již každý rok.
Životní výročí v době od 15. 10. 2017 do 15. 12. 2017 oslaví:

Karel LENC, Husova 28 Husinec
Marie TESAŘOVÁ, Husova 256 Husinec

Karel  ZÁRUBA, Husova 21 Husinec
Pavol  VOLKOMMER, Žižkova 207 Husinec

Josef  ČERVÍK, Kostnická 241 Husinec
Kateřina  HOVORKOVÁ, Kostnická 247 Husinec
Wilhelmina  WUDYOVÁ, Kostnická 248 Husinec

Daniela  TESAŘOVÁ, Světská 282 Husinec
Alenka  KLESNEROVÁ, Kostnická 219 Husinec

Marie ŠÍSLOVÁ, Kostnická 244 Husinec

Společenská kronika

Iva Bernardová, matrikářka

říjen/listopad 2017

Dne 7. 8. 2017 se narodi-
la Štěpánka Šicnerová, dne 
11. 9. 2017 se narodila Natálie 
Cisárová a dne 23. 10. 2017 
se narodila Nikol Předotová. 
Rodičům srdečně blahopřejeme!

Sbor pro občanské záležitos-
ti uspořádá dne 30. listopadu  
v obřadní místnosti MěÚ Husi-
nec vítání nových občánků. 
Přivítáme Markétu Marii Varga, 
Víta Filipa, Štěpánku Šicnero-
vou a Natálii Cisárovou. Své 
malé kamarády přivítají zpěvem 
a recitováním děti ze základní a 
mateřské školy. 

Noví občánci města

Vítání občánků

POZVÁNKA

Veřejné jednání o upraveném a 
posouzeném návrhu územního 

plánu Husinec se uskuteční 
dne 14. 11. 2017 od 16 hodin  
na Městském úřadě Husinec.

Dana Kubíčková
13. října 2016 vznikl při ZŠ 

Husinec soubor mažoretek.  
Sešla se skupina nadšených 
děvčat, která se s chutí pusti-
la do nacvičování základního 
pochodového kroku a zvládání 
techniky práce s náčiním. Tím 
se rozumí tyčka (baton) a třásně 
(pom pom). Jejich prvním vy-
stoupením bylo Vánoční zpívání 
na schodech, kde se představily 
své škole. Veřejnost je poprvé 
viděla při Okresním turnaji ve 
vybíjené 12. 5. 2017 v Husin-
ci či při Dni otevřených dveří  
vimperské nemocnice dne 17. 5. 
2017. Dne 1. 7. 2017 vystoupily 
při Setkání dechovek v Pěčnově 
s domácí kapelou Pěčno-
vankou. Mají za sebou i první 
mažoretkovou soutěž v Dol-
ním Benešově a velké plány do 
budoucnosti. Jmenují se MINI-
MA a jejich poslední vystoupení 
bylo 6. 7. 2017 při slavnostech 
města Husinec.
Oznámení praktického lékaře 
MUDr. Martina Fraško:
Na základě šíření falešných zpráv 
o ukončení činnosti ordinace tuto 
zprávu dementuji. Našim pa-
cientům jsme stále k dispozici  
v těchto ordinačních hodinách:

PO: 7,30 - 11,30       13,00 - 16,45
ÚT : 7,30 - 11,30 
ST : 7,30 - 11,30
ČT : 7,30 - 12,00
PÁ : 7,30 - 11,30(sestra)   13,00 - 
16,00 (lékař)

Husinecké 
mažoretky
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Rada města na svých jednáních konaných v září a říjnu

schválila:
• Rekonstrukce vodovodního potrubí od č. p. 224 k přečerpávací stanici
• Finanční dar pro MAS Šumavsko 
• Platební výměr ředitelky ZŠ
• Nájemní smlouvu – zahrádka parc. č. 659/29 
• Obnovu pískoviště u č. p. 248  
• Provedení opravy chodníku u č. p. 241 a 277 pracovníky obce
• Smlouvu o bezúplatném převodu osobního automobilu z Krajského ředitelství Policie ČR na  

Město Husinec
• Nákup skříněk na věci na tělocvik pro ZŠ Husinec v letošním roce 
• Poskytnutí finančního příspěvku pro STROOM Dub ve výši 2 tis. Kč
• Poražení stromu u kostela (vánoční strom), vytrhání kořenů a zasazení nového stromu. Letos bude 

strom ještě u sochy MJH – darují manželé Chmelovi.
• Osazení laviček na veřejném prostranství u domu č. p. 21 – Výrov 

projednala:
• Žádost o odkoupení parc. č. 387/4 v k.ú.Husinec o výměře 21m2 (pod garáží) Postupuje se ZM 
• Žádost o výměnu oken v bytě v domě č. p. 93 – stav oken posoudí technik

vzala na vědomí:
• Výpověď z pronájmu nebytových prostor v č. p. 2 k 31.12.2017

Informace z jednání rady města
Město Husinec a Sbor pro 

občanské záležitosti zvou 
všechny starobní důchod-
ce na tradiční předvánoční 
setkání, které se uskuteční  
v pátek 8. 12. od 14:00 hodin  
v kulturním domě.

K tanci a poslechu zahraje 
Netolická pětka pod vedením  
J. Pecky, začátek bude patřit 
mažoretkám z naší základní 
školy a přestávky hudby vyplní 
Country klub SEN-SEN z Pra-
chatic. Nebude chybět ani občer-
stvení.

Všechny srdečně zvou  Eva 
Grunská, místostarostka a 
Markéta Pluhařová, předsed-
kyně SPOZ.

www.facebook.com/mestohusinec

Pozvánka na 
předvánoční 
setkání seniorů

 Do pátku 24. listopadu je  
v prostorách MěÚ k vidění 
výstava Půlstoletí s Cimrmanem, 
která seznámí návštěvníky s his-
torií výjimečného souboru DJC 
a také za pomoci vystavených 
předmětů představí osobu Járy 
Cirmana v širokém spektru jeho 
zájmů: Cimrman učitel, cestova-
tel a vynálezce. Nenechte si ujít 
jedinečnou příležitost spatřit na 
vlastní oči předměty z pozůstalo-
sti největšího Čecha.
Otevřeno ve všední dny 8:00 - 
16:00, o víkendech 9:00 - 13:00.
                      Ondřej Babka, KK

Výstava DJC

www.husinec.cz

 26. září 2017 odjeli husinečtí 
senioři na výlet po stopách 
naší historie, tentokrát na 
Domažlicko. První zastáv-
kou byly Domažlice, kdy jsme 
po vydatném obědě navštívi-
li muzeum Domažlicka. Paní 
průvodkyně mluvila opravdu 
velmi zasvěceně, a kdo chtěl, 
mohl vystoupat na vyhlídkovou 
věž. Další zastávkou byl Újezd – 
rodný statek J. S. Koziny. Hned 
nad vesnicí je Hrádek s Kozi-
novou sochou v nadživotní ve-
likosti a také sochou psa. Počasí 
nám přálo a věřím, že všichni 
byli spokojeni. Těšíme se na 
další zážitky v příštím roce!         
      Eva Grunská, místostarostka

Z výletu seniorů

V sobotu 18. 11. 2017 bude 
městem procházet kominík pan  
František Regál. Jeho služby 
si můžete objednat na telefonu  
388 331 101.

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 8. 11. 2017 jako číslo 216.
Za věcnou správnost příspěvků odpovídají 
autoři.

Kominík

Do konce roku nás čeka-
jí ještě dvě Křesla a obě budou 
prosincová. 13. prosince do 
něho usedne Vojta Kotek - jeden  
z nejnadanějších herců a režisérů 
své generace. Druhé prosin-
cové Křeslo se uskuteční 18. a 
bude stát opravdu za to. Přijede 
totiž lékařská kapacita, jakých 
má naše republika poskrovnu -  
neurochirurg prof. Vladimír 
Beneš. Na obě dvě Křesla začne 
předprodej ve čtvrtek 16. listo-
padu od 8:00 na MěÚ a od 10:00 
na webu našeho města.
                Jaroslav Maryška, KK

Prosincová křesla

Opět po roce si připomeneme 
Den válčených veteránů. Letos 
11. 11. v 11:00 vyjde průvod 
od městského úřadu směrem  
k pomníku padlých u kostela, 
poté se vydá směrem ke hřbi- 
tovu, kde se u hrobu letců bratří 
Rysů  uskuteční vzpomínková 
akce. Všichni jste srdečně zváni. 

Akce je opět připravována za 
podpory Československé obce 
legionářské, které tímto mno-
hokrát děkujeme. 
                       Ondřej Babka, KK

Den veteránů 
opět 11. listopadu

Valná hromada Slavoje
Valná hromada Tělovýcho-

vné jednoty Slavoj Husinec, z.s. 
se koná v pondělí 27. listopadu 
2017 od 18. hod. na  Městském 
úřadě Husinec. 
Program: Zpráva o činnosti 
výkonného výboru TJ Slavoj Husinec 
za uplynulé období, Zprávy zástupců 
jednotlivých oddílů TJ Slavoj, Pro-
jednání ekonomických záležitostí a 
stavu prostředků za uplynulé období, 
Výroční zpráva o hospodaření, Plány 
a úkoly, aj.    Václav Heiznl, předseda

Pekelný karneval!
2. 12.  od 15:00 - info na stránkách 
města a na plakátech


