
Na jednání za-
stupitelstva města 
dne 12. 2. 2018 
byl schválen nový 
uzemní plán Hu-
since.

O pořízení no-
vého územního 
plánu rozhodlo 
zas tup i te l s tvo 
11.11.2015.    Máme 
za sebou dva 

roky projednávání návrhu, vypo-
řádání se stanovisky dotčených 
orgánů a krajského úřadu, námitek 
a připomínek, posuzování vlivů 
na životní prostředí , pořízení sou-
hlasů a nesmíme opomenout práci 
projektantů. Výsledkem je nový 
územní plán, který stanovuje zá-
kladní koncepci rozvoje území 
obce, uspořádání krajiny, veřejné 
infrastruktury, vymezuje např. 
zastavěné území. Územní plán je 
zveřejněn na webových stránkách 
města a k nahlédnutí na Městském 
úřadě Husinec.

Velkým štěstím bylo, že v prů-
běhu pořizování nového územ-
ního plánu se tvořila i projektová 
dokumentace pro obchvat města. 
Severní obchvat Husince byl i  
v územním plánu z roku 1997, ale 
bylo třeba dořešit napojení na sil-
niční síť, sjezdy, polní cesty, které 
slouží ke zpřístupnění všech po-
zemků. Důležitý most pro pěší, 
který umožní přechod na cihelnu 
a dále na cestu do Chluman.  Pro-
jektová dokumentace pro stavbu 
obchvatu je hotova a byla podána 
žádost pro územní rozhodnutí. Žá-
dost o vyjádření byla zaslána všem 
vlastníkům pozemků, kterých se 
stavba dotkne.  Stavbu s názvem 
„Severní obchvat Husince, silnice 
II/145“ plánuje Jihočeský kraj. 
Celková délka hlavní trasy ob-
chvatu je 3480m. V celém úseku 
silnice jsou minimálně 3 jízdní 
pruhy.  Naplánovaná je výstavba  
pěti mostů. Most na křižovatce na 
Vlachovo Březí, most přes široké 
údolí řeky Blanice, lávka pro pěší,  
nadjezd polní cesty na Těšovice, 
most přes vodoteč.  Trasa ob-
chvatu překonává výškový rozdíl 
téměř 100 m. Jedná se o rozsáhlou 
a vysoce náročnou stavební akci 
ve veřejném zájmu, jejímž cílem 
bude vymístit hlavně nákladní do-
pravu mimo město.  Projektová 
dokumentace je k nahlédnutí na 
městském úřadě, kde Vám ráda 
poskytnu dostupné informace. 
Přeji Vám hezké jarní dny.
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Úvodník šéfredaktora
Milan Zíka, šéfredaktor

Navzdory tomu, že jsme si 
nedávno připomněli smutné 
výročí komunistického převratu, 
mám chuť psát o radosti. Je to 
totiž jedna z nejzákladnějších 
lidských potřeb – možná vůbec ta 
nejzákladnější. Všichni potřebu-
jeme určitou „denní porci rados-
ti“. Jsou v životě období, kdy se 
nám jí dostává vrchovatě, aniž se 
o to sami zvlášť přičiňujeme. 

V tu dobu je to pro nás 
samozřejmost, vůbec o tom 
nepřemýšlíme a možná pro nás, 
jako všechno, čeho je nadbytek, 
trochu ztrácí hodnotu. Pak jsou 
samozřejmě i období, kdy je to 
přesně naopak. Mít z něčeho ra-
dost, na něco se těšit je pak k ne-
zaplacení.

Přitom se většinou umíme ra-
dovat z kdečeho, jenom na to v 
kvapu všedních dní zapomínáme. 
Když je to zapomění už příliš 
velké, přihodí se něco, co nás 

přinutí vzpomenout si. Třeba 
onemocníme. Nebo přijde „den 
blbec“. Nebo se stane nějaká 
nešťastná událost v našem okolí. 
Všechny tyhle příhody nás mají 
vrátit do reálu; připomenout nám, 
že radost je solí života, jak bylo 
někde napsáno. (Já bych se přim-
louval spíš za přirovnání k živé 
vodě.) Platí tu samozřejmě ona 
stará poučka, že hodnotu věcí a 
osob kolem sebe v plné výši čas-
to vidíme až v době jejich ztráty.

Změnit to můžeme tím, že 
si občas nadělíme chvíli klidu, 
kdy si uspořádáme, co je pro nás 
důležité, a co ne. Co nám dělá 
radost jen naoko a co dooprav- 
dy.  Výsledky mohou být přek-
vapující. Ale musíme hrát fér a  
přijmout je. Protože jinak hra-
jeme dál s falešnými kartami. 

Jak řekl jeden moudrý člověk 
„největší zločiny jsou ty, které 
spácháme sami sobě“. Problém je 
v tom, že neumíme včas poznat, 
kdy se sami sobě stáváme těmi 

zločinci. Příliš často řešíme, co 
dělá nebo nedělá ten a onen, pro-
tože je to pohodlnější, než řešit 
co a proč dělám nebo nedělám já 
sám. 

Rozloučím se s vámi osobním 
zážitkem z poslední doby. Jed-
na ze spolužaček dostala záhy 
po škole rakovinu, tuším opako-
vaně. Přestali jsme se pak vídat, 
nicméně její telefon jsem nevy-
hodil. Občas jsem na ni s obavou 
myslel, ale nic víc. Letos o 
Vánocích jsem si předsevzal, že 
zjistím, jak to s ní je. Jestli prostě 
žije… Kdyby to číslo už patřilo 
někomu jinému, měl jsem přip-
ravenou větu o tom, že v rámci 
vánočního úklidu si uklízím i v 
kontaktech. Několikrát mi tele-
fon nikdo nezvedl. Měl jsem už 
obavu. Ale pak jsem se dovolal. 
A bylo to v pořádku a měli jsme 
oba radost.

Přeji vám dost důvodů k ra-
dosti a dost sil dělat i věci  
neobvyklé.

Uvádíme 70.,75.,80., 85.výročí narození-od 90ti již každý rok.
Životní výročí v době od 15. 2. 2018 do 15. 4. 2018 oslaví:

Emmerich  RAUSCHER, Husova 253 Husinec
Božena  VOŠAHLÍKOVÁ, Kostnická 241 Husinec

Libuše  KOVÁŘOVÁ, Husova 261 Husinec
Čestmír  ZEZULKA, Kostnická 243 Husinec

Josef  ALEŠ, Kostnická 246 Husinec
Miloslava  ŠÍMOVÁ, P.Chelčického 183 Husinec

Marie  VRHELOVÁ, Kostnická 247 Husinec
Jiří  LINHART, Kostnická 278 Husinec
Marcela VLČKOVÁ, Výrov 45 Husinec

Oslavencům srdečně blahopřejeme!

Společenská kronika

Iva Bernardová, matrikářka

únor/březen 2018

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 ho-
tovosti na matrice MěÚ Husi-
nec pondělí, úterý, čtvrtek 8.00 
- 16.00 středa 8.00 - 17.00 pátek 
8.00 - 13.00. Splatnost poplat-
ku je dle příslušné vyhlášky do 
30.04.2018. 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 vlast-
níkem je poživatel důchodu je 
ve výši: 40,- Kč za prvního psa, 
80,- Kč za každého dalšího psa.

Poplatky

Stále častěji se ozývají občané 
s připomínkami k odstranění 
odpadkových košů (hlavně 
na Světské cestě) ale i jinde. 
Hlavní důvod byl ten, že ma-
jitelé psů házeli do těchto košů 
psí exkrementy i bez sáčků 
a čištění takto znečištěných 
košů chtělo silný žaludek. Pro-
tože si uvědomujeme, že jejich 
odstranění není řešením, rozhod-
li jsme se zkušebně umístit na 
Světské cestě, kde chodí nejvíce 
pejskařů,  dva koše určené přímo 
na psí exkrementy včetně sáčků 

a osadit i další odpadkové koše. 
Buďme všímaví a snažme se 
všichni  svým chováním udržet 
čistotu a pořádek nejen na 
Světské cestě.  K tomu veďme 
i své děti a vnoučata. Chceme 
přece chodit na procházky beze 
strachu, že šlápneme do psího 
výkalu. 
Pokud budou tyto koše 
využívány, může obec jejich 
počet rozšířit a osadit i na další 
místa (dolní park, Tržiště a jiné).
Chovejme se jako lidé!                                                                                                         
      Eva Grunská, místostarostka

Umístění košů na psí exkrementy

Sloupek

Ludmila Pánková
starostka

Prvním letošním občánkem 
města Husinec je Julie Filipová, 
Husinec, Kostnická 246, která 
se narodila 20.01.2018, dne 
24.01.2018 se narodil Marek 
Tolnaj, Husinec, Žižkova 331. 
Rodičům blahopřejeme! 

Noví občánci 
našeho města
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Rada města na svých jednáních konaných v 27. 12. 2017,  9. 1. a 
12. 2. 2018
schválila:
• Rozpočtové opatření č.6/2017
• Finanční dar na činnost pro YMCU Husinec na rok 2018 
• Vyřazení knih z knižního fondu knihovny Husinec 
• Přijetí daru – ZŠ Husinec - televizor  
• Pronájem kulturního domu 23. 3. 2018 – Parkán
• Smlouvu o provozování veřejných záchodků

projednala:
• Informaci o představení divadla Járy  Cimrmana „Vražda  

v salonním kupé“ dne 27. 4. 2018 v KD 
      Eva Grunská, místostarostka

Informace z jednání rady 

Přihlášeno k trvalému pobytu: 
46 osob. 
Odhlášeno z trvalého pobytu:  
44 osob
Přestěhování v místě: 13 osob
Narození: 15 dětí
Úmrtí: 14 osob
Sňatek uzavřelo: 4 páry, z nichž 
alespoň jeden má trvalý pobyt  
v Husinci
Počet trvale hlášených obyvatel: 
1401
Počet hlášených cizinců: 52  
      Iva Bernardová, matrikářka

Zúčastnili jsme se matematicko- 
fyzikální soutěže ve Vimperku. 
Soutěžilo nás 8 družstev, vždy 
po třech žácích.Řešili jsme různé 
matematické a fyzikální úkoly.
Jeden z úkolů byl i pohybový, 
kdy jsme sbírali víčka a následně 
je házeli na koš. Skončili jsme na 
krásném 4. místě.       žáci ZŠ MJH

Díky projektu s názvem: 
Občanská poradna blíže klientům 
v MAS Šumavsko, číslo projek-
tu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0
007873, podpořeném z prostřed-
ků Evropské unie z Operačního 
programu Zaměstnanost, který 
realizuje společnost KreBul, 
o.p.s., můžete služeb občanské 
poradny nově využít i v Husinci.
Od března letošního roku zahaju-
je provoz detašované pracoviště 
poradny v Husinci. Každou stře-
du můžete využít služeb pra-
covníka v kontaktním místě ve 
volební místnosti městského úřa-
du. Pracovník zde bude vždy ve 
středu – jeden týden od 7:30 do 
11:30 hodin, druhý týden pak od 
12:00 do 16:00 hodin. Do porad-

ny není nutné se předem objed-
návat. Aktuální služby v poradně 
najdete na www.krebul.cz.
Na pracovníka poradny se 
můžete obracet s dotazy tý-
kající se dluhové a finanční 
problematiky (exekuce, rodin-
né rozpočty, osobní bankrot), 
obrany spotřebitele, drobných 
právních úkonů (rozvod, úpra-
va poměrů k dětem, výživné…), 
pracovně-právní vztahy apod. 
Služby poradny jsou bezplatné. 
Kontakty do poradny jsou: po-
radna@krebul.cz, telefon: 388 
424 196 nebo 723 123 093.

Za KreBul, o.p.s.
Mgr. Zdeněk Krejsa, DiS.
ředitel 

Technická soutěž  
Rohde – SchwarzČísla z evidence 

obyvatel za rok 2017

Poradna nově i v Husinci

24. 3.  2018 Slavoj  HUSINEC     -     Záblatí  Sobota   15. 00  hod.
31. 3.  2018     Dub    -     Slavoj  HUSINEC   Sobota   16. 00  hod.
  7. 4.  2018     Slavoj  HUSINEC  -  Svatá Maří   Sobota   16. 30  hod.
14. 4.  2018 Borová Lada  -  Slavoj  HUSINEC Sobota   15. 00  hod.
21. 4.  2018 Slavoj  HUSINEC  -  Lhenice „B“  Sobota   17. 00  hod.
28. 4.  2018 Š. Hoštice/Lažiště „B“ -  HUSINEC  Sobota   17. 00  hod.
  5. 5.  2018 Slavoj  HUSINEC   -   Netolice „B“   Sobota   17. 00  hod.
12. 5.  2018 Nebahovy  -  Slavoj  HUSINEC        Sobota   17. 00  hod.
19. 5.  2018 Slavoj  HUSINEC  -  Vitějovice     Sobota   17. 00  hod.
26. 5.  2018 Slavoj  HUSINEC  -   H. Vltavice Sobota   17. 00  hod.
  3. 6.  2018  Zbytiny  -  Slavoj HUSINEC  Neděle   17. 00  hod.
  9. 6.  2018 Slavoj HUSINEC   -   Volary        Sobota   17. 00  hod.
16. 6.  2018 Čkyně „B“  -  Slavoj  HUSINEC  Sobota   17. 00  hod.

OP  MUŽI  -  rozpis  utkání  JARO  2018

  7. 4.  2018 HUSINEC   -   Prachatice „B“    Sobota    10. 00  hod. 
14. 4.  2018  Vlachovo Březí   -   HUSINEC   Sobota    13. 00  hod.
21. 4.  2018     HUSINEC   -  Stachy/Zdíkov       Sobota    10. 00  hod.
29. 4.  2018 Volary  -  Slavoj  HUSINEC       Neděle    10. 00  hod.
  5. 5.  2018 Slavoj  HUSINEC   -   Netolice     Sobota    10. 00  hod.
12. 5.  2018 Lažiště/Záblatí  -   HUSINEC  Sobota    10. 00  hod.
19. 5.  2018 Slavoj  HUSINEC  -  Vacov          Sobota    10. 00  hod.
  9. 6.  2018 Slavoj  HUSINEC  -  Vimperk „B“    Sobota    10. 00  hod.
16. 6.  2018 Čkyně  -  Slavoj HUSINEC           Sobota    10. 00  hod.

OP  Přípravka starší  -  rozpis  utkání  JARO  2018


