
Po nezvykle 
dlouhé a tuhé 
zimě se všichni 
těšíme, až při-
jde jaro. Sníh 
zatím schovává 
odpadky, vý-
kaly po psech, 
prázdné obaly 
od nápojů. Ur-

čitě chceme žít v čístém, příjem-
ném prostředí, a proto už dnes 
apeluji! Je věcí nás všech dbát 
na pořádek - uklízet po vlastních 
psech a také dodržovat vyhlášku 
města o zákazu volného pohybu 
psů na veřejnosti. Máme vy-
hlášku o zákazu pití alkoholu na 
veřejnosti. Místa v blízkosti zá-
kladní a mateřské školy, náměstí 
a okolí kostela jsou populární 
pro různé způsoby osvěžování. 
Potom se zde povalují prázdné 
plastové, skleněné i plechové 
obaly. Zákazy, vyhlášky! Proč 
oslovuji Vás spoluobčany, proč 
jejich dodržování nezajistím 
sama? Starosta není strážník, 
mohu upozornit, ale nemám pra-
vomoc zasáhnout při zajištění 
pořádku, nemohu dát pokutu. 
Znovu se nabízí otázka měst-
ského strážníka, ale náklady na 
výkon jeho funkce jsou vysoké a 
v rozpočtu města nejsou pláno-
vány. Je to skutečně na nás všech, 
na naší spoluodpovědnosti.

S nástupem jara budeme uklí-
zet a odpady je třeba odvážet, 
likvidovat. Za rok 2016 město 
zaplatilo za tyto služby 1 305 
693,- Kč. Tato částka zahrnuje 
odvoz popelnic, velkých kontej-
nerů ze sběrného dvora, kontej-
nerů tříděného odpadu s plasty, 
papírem a sklem, likvidaci pne-
umatik a nebezpečného odpadu. 
Za tříděný odpad obdrželo město 
121 171,- Kč. Celkem bylo  
v roce 2016 vybráno 892 596,- 
Kč na poplatcích za odpady.  
Z toho vyplývá náklad 916,- Kč 
na osobu za rok. Roční poplatek 
za odpad je 650,- Kč na osobu. 
Rozdíl doplácí město. Odpady a 
jejich likvidace jsou celosvětový 
problém, těžko lze předpoklá-
dat nějaké úspory. Cena za sběr, 
svoz a likvidaci odpadů bude ne-
ustále stoupat. Na závěř přeci jen 
něco veselého a optimistického. 
Těším se na společné setkání na 
plese města Husinec. Přeji Vám 
dobrou náladu, příjemnou spo-
lečnost a hlavně skvělé tanečnice 
- tanečníky.

Sloupek
starostky
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Úvodník šéfredaktora
Milan Zíka, šéfredaktor

Zima (snad) odchází, EET 
přichází... Opět oživila teorii, že 
živnostníci jsou zbytečně moc vy-
dělávající lumpové. A dala všem 
nástroj, jak je zmáčknout. Jinak 
řečeno – EET se stane dobrým 
nástrojem k udavačství a znepří-
jemňování života. A to všechno 
proto, že stát není schopen jiným 
způsobem vyřešit výběr daní, aby 
měl na svůj čím dál dražší pro-
voz. Podnikatelé je platit nechtějí 
– proč je platit státu, který neumí 
hospodařit? Co chvíli čteme o pře-
dražených či nevýhodných zakáz-
kách, prohraných sporech a podob-
ně. Ano, někdo určitě podvádí,  
i ve velkém. A tak se našlo plošné 
řešení, které postihne všechny. Jako 
vždycky. Většina zákonů vznikla  
z toho důvodu, že se našla určitá 

skupina těch, kdo porušovali pra- 
vidla soužití, dobré mravy a podob-
ně. Na ochranu před nimi vznikl 
zákon. Jelikož se ale s postupem 
“civilizace“ yyskytují další a další 
způsoby, jak porušovat pravidla, 
zákonů přibývá. Často se pořádně 
nezkoumá, proč vlastně se daná věc 
děje; neodstraňují se příčiny, ale 
jenom řeší následky. Vymyslí se na 
to zákon a hotovo.

S novelou zákona o ochraně 
přírody je to trochu jinak. Tam jde 
o pokus zlikvidovat ve jménu svo-
body (a zisku) všechno, čeho se  
v ochraně přírody podařilo dosáh-
nout. Přečtěte si víc na https://
www.cssd.cz/aktualne/blogy/
narodni-parky-v-ohrozeni/ nebo 
na http://mzp.cz/cz/news_170119_
reakce_114 a pokud chcete, napište 
poslancům, co si o tom myslíte. 
Možná to pro vás není téma, ale 

prostě se občas dají napáchat 
nevratné nebo velmi zásadní ško-
dy. A téměř všichni máme možnost 
přispět k odvrácení této hrozby 
pouhým napsáním emailu – vy-
jádřením názoru. Budeme-li si 
myslet, že na nás nezáleží, nic ne-
dokážeme.

Téměř všechno dění v politice 
mi připomíná její odtrženost od 
běžného života. Veřejně se mlu-
ví o tom, že u politických stran už 
dávno nezáleží na programu, ale na 
tom, jak ho nabídnou. Jinak řečeno 
– obal prodává. 

Proto je taková sháňka po osob-
nostech – „obalech“, které budou 
stranu a její program prodávat 
nám – veřejnosti, voličům. Strany 
si dávno volební kampaně nedělají 
samy, ale najímají na to reklamní 
agentury. Nějak se nám v tom byz-
nysu ztrácejí lidé...

Uvádíme 70., 75., 80., 85. výročí narození - od 90ti již každý rok.
Životní výročí v době od  15. 2. 2017  do 15. 3. 2017 oslaví: 

Jaroslav  PÁNEK, Výrov 15, Husinec
Božena  VOŠAHLÍKOVÁ, Kostnická 241, Husinec

Radmila  LINHARTOVÁ, Luční 380, Husinec 
Oslavencům srdečně blahopřejeme!

Manželé Václav a Hermína Klabouchovi oslavili dne 2.2.2017 
diamantovou svatbu – 60 let společného života. 

Blahopřejeme! 
     Iva Bernardová, matrikářka

Společenská kronika

Noví občánci 
našeho města

Kulturní komise města Husi-
nec zve velké i malé na dětský 
Trollí karneval, který se us-
kuteční v sobotu 4. 3. od 14.00  
v kulturním domě. Cože? Vy 
nevíte kdo jsou to trollové? 
Jsou to nejšťastnější skřítkové, 
jaké jste kdy viděli. Nejvíce 
milují zpěv, hudbu, tanec, hry 
i tombolu a už se moc těší, až 
si s vámi „zapaří“  Přijďte si  
s námi i trollíky užít odpoledne 
a nezapomeňte na soutěž o nej-
originálnější masku. Vstupné 40 
Kč. Tento ročník vznikl za pod-
pory a pomoci DDM Prachatice 
a dobrovolníkům z Husince – 
DĚKUJEME. Chcete taky po-
moci? Ozvěte se 739272366

Čeká nás trollí karneval!

Sbor pro občanské záleži-
tosti uspořádá dne 23. února a 
dne 16. března 2017 v obřadní 
místnosti MěÚ Husinec vítání 
nových občánků. Dne 23. 2. 
přivítáme Lenku Škopkovou, 
Jakuba Suchanského, Jakuba 
Ťápala a dne 16. 3. přivítáme Ta-
deáše Kaczka, Ondřeje Jedličku, 
Ondřeje Turka a Dominika Sýko-
ru. Své malé kamarády přivítají 
zpěvem a recitováním děti ze 
základní a mateřské školy.  
         Iva Bernardová, matrikářka

Vítání 
občánků 

Sraz zaměstnanců Lišovského 
nábytku se koná dne 22.4.2017  
v Rock Barbaru v Husinci  
(bývalé kino) od 16 hodin. 

Kontakt – pan Čermák tel. 736 
367 209                    

Sraz zaměstnanců
Lišovského náb. 

Dne 14. 1. 2017 se narodi-
la Lenka Paclíková, dne 17. 
1. 2017 se narodila Vivienne 
Růžičková, dne 24. 1. 2017 se 
narodil Jan Velek a dne 8. 2. 
2017 se narodil Jaroslav Větro-
vec. Rodičům srdečně blahopře-
jeme!                                                      

Marie Tomanová, KK
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Přehled nejbližších kulturních akcí v Husinci
25. února (sobota) 20:00      Ples města    kulturní dům, 150 Kč
pořádá KK              hraje TopBand    předprodej na MěÚ
4. března (sobota) 14:00      Dětský karneval s Trollíky  kulturní dům,  
pořádá KK          Karneval plný hudby, tance, soutěží a nekonTROLLované radosti. 
6. března  (pondělí) 18:00      Křeslo pro hosta s Matějem KD, 100 Kč; předprodej na
pořádá KK              Ruppertem a Romanem Holým    MěÚ a na www.husinec.cz 
17. března (pátek) 20:00      Traktor - Artefuck Tour  kulturní dům, 250 Kč
pořádá M.Váňa        koncert rockové kapely  předprodej v síti Ticketstream
18. března (sobota) 18:00      Vyprávění o cestě po Brazílii Rock Barbar (bývalé kino)
pořádá TJ Sokol Husinec             vstupné 50 Kč 

Povoleno Okresním úřadem, ref.kul-
tury Prachatice dne 25.1.1999, regis-
trační číslo  MK ČR E 12485.
Šéfredaktor Mgr. Milan Zíka. Vychází 
v Husinci 1x za měsíc. Vydalo Měs-
to Husinec, Prokopovo nám.1, IČO 
250449 dne 20.2.2017 jako číslo 209.
Za věcnou správnost příspěvků 
odpovídají autoři.

Poplatky za odpady, psy a proná-
jmy pozemků je možné uhradit 
bezhotovostně na běžný účet 
2621281/0100, variabilní sym-
bol – číslo popisné. Úhrada 
poplatků v hotovosti je možná v 
pracovní době městského úřadu. 
Poplatek za svoz komunálního 
odpadu platí všechny fyzické 
osoby, které mají v obci trvalý 
pobyt, cizinci s pobytem v ČR 
delším než 90 dní, hlášení k po-
bytu v obci. Fyzické osoby, které 
mají ve vlastnictví stavbu urče-
nou k individuální rekreaci, byt 

nebo rodinný dům, ve kterých 
není hlášena k pobytu žádná 
fyzická osoby, platí poplatek ve 
výši odpovídající poplatku za 
jednu fyzickou osobu.
Výše poplatku za odpad na rok 
2017 je ve výši 650,- Kč/oso-
bu. Splatnost poplatku je dle 
příslušné vyhlášky do 30. 4.
Připomínáme povinnost při-
hlašování a odhlašování poplat-
ku ze psa! Výše poplatků pro rok 
2017 je 120,- Kč pes, 150,- Kč 
pes ve vícebytových jednotkách. 
Důchodci 40,-Kč.

Poplatky pro rok 2017

Město Husinec si dovoluje 
pozvat své občany a jejich přátele 
na již tradiční městský ples, jenž 
se uskuteční v kulturním domě 
poslední únorovou sobotu - 25. 
února od 20 hodin. Vstupenky je 
již možno zakoupit  na městském 
úřadě za 150 Kč. K sezení je  
k dispozici posledních pár míst. 
Vstupenky na stání možno tak-
též ještě dokoupit.  

O hudební doprovod se postará 
předchozími plesy prověřená 
kapela Topband. Na místě bude 
fotokoutek, abyste si opět  mohli 
odnést vzpomínku.                KK

Dalšími hosty Husineckého 
křesla pro hosta budou tentokrát 
muzikanti Matěj Ruppert a Ro-
man Holý. 

Roman Holý je hudební skla-
datel, zpěvák a především pro-
ducent. Je frontmanem a produ-
centem skupin J.A.R. a Monkey 
Business a hovoří se o něm jako 
o předním šířiteli funkové hud-
by v České republice. Matěj 
Ruppert je zpěvák vystupující 
se skupinou Monkey Business a 
příležitostný herec.

 Oba tito pánové usednou do 
našeho křesla v pondělí 6. břez-
na od 18:00. Předprodej začíná 
na městském úřadě v pátek 17. 
února a lístky budou k dostání za 
klasických 100 korun. 

Novinkou, která některým  
z vás jistě usnadní nákup vstu-
penek, je zprovoznění rezer-
vačního portálu na webových 
stránkách města, přes který si 
budete moci své vstupenky za-
rezervovat a následně do týdne 
vyzvednout na MěÚ.       KK

Další husinecké křeslo a nový 
rezervační web na vstupenky

Letošní sbírka byla výjimečná 
svým mrazivým počasím a vel-
kou sněhovou nadílkou. Velký 
dík patří proto hlavně malým 
koledníčkům, kteří byli úžasní 
a zvládli vše s úsměvem a písní 
na rtech. Odměnou jim byla 
sladká koleda a jako každý rok 
pohoštění od skvělé paní Kles-
nerové, které patří velký dík a 
obdiv. 

Tříkrálová sbírka vybrala  
v Husinci krásnou částku 16 938 
Kč Děkujeme touto cestou všem 
dárcům do sbírky za solidaritu. 

Výtěžek se podle jasných 
kritérií rozdělí do našeho regio-
nu a bude pomáhat potřebným. 
Bližší informace o 
sbírce naleznete na  
www.trikralovasbirka.cz
Krásný požehnaný rok 2017.

Maruška a Helena Tomanovy

Na Městský úřad Husinec 
stále častěji přicházejí stížnosti 
na volné pobíhání psů a netečnost 
jejich majitelů. K malým ob-
cím vždycky patřili psi. Ovšem 
s tím rozdílem, že to byli větši-
nou hlídači u domů. V současné 
době jsou chovaní psi z velké 
části domáci mazlíčci, kteří žijí  
s lidmi v bytech. Když s nimi 
jdou páníčci na procházku, mají 
je na vodítku, aby se jim pes ne-
zaběhl. Pokud ale potkají volně 
pobíhajícího psa (i když kousek 
za ním jde majitel), jsou nuceni 
zvednout psa do výšky, aby ne-
byl napaden. Strach ze psů bez 
vodítka mají i děti - bojí se jít 
do školy nebo ze školy, či si hrát 
venku. Je zbytečné ujišťování 
majitelů: "Náš pes je hodný.., 
nic nedělá..., chce si jen hrát... 

nebojte se ho." Nikdy nelze 
předvídat, jak se pes zachová - 
důsledky vidíme často v televizi. 

Volné pobíhání psů je zakázá-
no vyhláškou. Je ale také třeba, 
aby majitelé psů měli zajištěné 
řádné oplocení, aby útěku psů 
zabránili. 

Stále kritizovaným je také 
úklid psích exkrementů - znám 
pouze několik lidí, kteří  po 
svých miláčcích  na veřejném 
prostranství uklízejí.

Stačí udělat jen málo, aby 
si ostatní nemuseli stěžovat. 
Žádáme vás proto všechny - 
dodržujte místní vyhlášku o 
zákazu volného pobíhání psů, 
zajistěte řádně pozemek, kde psa 
chováte a buďte ohleduplní k os-
tatním spoluobčanům!   

Eva Grunská, místostarostka

Rada města na svém jednání konaných dne 30. 1. 2017 
      
     schválila:
• Žádost o povolení uspořádání kulturní akce-Country festival 

dne 29. 7. 2017 na kolbišti 
• Uzavření smlouvy pronájmu pozemku s Lesy ČR
• Odpisový plán ZŠ Husinec
• Snížení terénu kolem domu č. p. 245 

 
projednala:

• Stížnost na majitele psů – volné pobíhání psů
• Žádost o prodej pozemku na stavbu rod.domu-postupuje se ZM 

      Eva Grunská, místostarostka

Informace z jednání rady města

Nejen pro majitele psů

Pozvánka na 
ples města

Tříkrálová
sbírka

Kalendář turistických akcí pro 
rok 2017
18/02 Na běžky : Haidmühle – 
Bischofsreuth 20 km sobota ČD 
08:31 hod. Návrat: 17:28 hod.  
18/03 Na bledule: Rohanov – 
Leptáč – Lažisťko – Frantoly – 

Klenovice – Ratiborova Lhota 
– PP Pančice – Mičovice 14 km 
sobota ČD 08:31 hod. Návrat: 
16:20 hod. 

Více zde: http://tjkctpt.webnode.
cz/plan-akci-2017/

TJ KT Prachatice


