
Léto a radost, 
tak se dá stručně 
charakter izo-
vat Husfest, 
který začíná 
být dominantní 
částí oslav. Je 
výborné, že si 
společně tři dny 
užíváme, bavíme 
se my i naše děti. 
To nám musí vy-

držet – společná radost!
Léto a práce – jsou akce, které 

bez ohledu na období musí být 
zrealizovány. Například kom-
pletní oprava elektroinstalace   
v základní škole musí  proběhnou 
v období prázdnin. Jsem ráda, 
že zastupitelé rozhodli opravit  
všechna  podlaží najednou. Škola 
bude mít revizi, rozvody i elekt-
rospotřebiče budou bezpečné.

Léto a starosti – tady to za-
číná být vážné a všichni to mu-
síme pochopit a zvládnout. Od 1. 
8. do 27. 10. nás čeká částečná 
uzavírka mostu přes řeku Bla-
nici. Bude zde jednosměrný pro-
voz řízený semafory. Už nyní  je 
komunikace přetížená díky ob-
jízdným trasám přes naše město 
a doufám, že se nebudou tvořit 
na semaforech kolony. Budou to 
nervy pro řidiče i pro nás.

V nejbližší době bude uza-
vřena ulice P. Chelčického od 
autobusového nádraží smě-
rem k parku, bude realizována 
oprava vodovodu a kanalizace. 
Následovat bude rekonstrukce 
komunikace v Žižkově ulici od 
kontejnerů k Jihokovu a rekon-
strukce parkoviště pod kostelem.  
Praxe je taková, že termíny re-
alizace a dokončení určuje ten, 
kdo poskytuje dotace, bez nichž 
nelze akce realizovat.

Léto a co pak? Čeká nás ještě 
vybudování kompostárny nad 
Husincem a dokončení dlouho 
slibovaného dětského hřiště  
v horním parku. Základy jsou 
hotové, čekáme na dodání her-
ních prvků. Tak děti ještě chvíli 
vydržte, houpačky se rozhoupou 
již brzy! No a my všichni mu-
síme vydržet realizace oprav a 
s tím spojené uzavírky, musíme 
vydržet konec prázdnin a nástup 
do dalšího školního roku.

Sloupek
starostky

Ludmila Pánková
starostka
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Úvodník šefredaktora
Milan Zíka, šéfredaktor

Letošní léto zatím nabízí spra-
vedlivě dostatek sluníčka i vláhy. 
Kéž by to vydrželo. Návštěvnost 
Husových oslav byla vysoká a je 
sladkou odměnou organizátorům 
za jejich dlouhodobou snahu. 
Provedení suity „Jan Hus - Me-
mento Mei“ od Michaela Kocá-
ba bylo velmi silným závěrem, 
který si my přítomní doufám 
dlouho uchováme v paměti – ne-
jen pro samotné výborné hudeb-
ní výkony, ale pro celkovou at-
mosféru. Vždyť naposledy jsme 
tu podobný orchestr měli v roce 
2002 (tehdy po povodních bylo 
shodou náhod narychlo sjed-

náno velmi pěkné vystoupení 
orchestru amerických studentů  
v kulturním domě) a předtím 
snad až na oslavách osvobození 
v roce 1945. Jihočeská komorní 
filharmonie hrála v rozšířeném 
obsazení 50 členů za řízení di-
rigenta Vojtěcha Spurného, 
pěvecké party velmi citlivě 
provedlo 9 zpěváků z Národního 
symfonického orchestru.

Je dobré mít velké cíle, je  
dobré nebát se využít genia loci, 
který našemu městu získal Jan 
Hus. Lidé doslova po celém světě 
mají díky tomu k Husinci zvlášt-
ní vztah; je to pro ně místo se 
zvláštní atmosférou. Je normál-
ní, že nám, kteří tu denně řešíme 

své obyčejné starosti, připadá 
Husinec obyčejný a nezajímavý. 
Ale někdy stačí, aby někdo cizí 
vyjádřil radost z pouhé možno-
sti tu pobýt a navštívit Husův 
domek. Nebo aby upozornil na 
něco pro nás běžné, ale pro něj 
nové. Aby prohlásil, že se tu cítí 
jako na místě důležitém pro náš 
národ a jeho dějiny. A v nás se 
probouzí zdravý patriotismus. 

V tu chvíli si opět můžeme 
uvědomit, co tu máme a kdo 
jsme. Že je to přes všechny ne-
dostatky neopakovatelná výsa-
da. Že to tak opravdu je a že je 
dobré být hrdí na svoje město - 
za každých okolností. Tím mu 
prospějeme nejvíc. 

Uvádíme 70., 75., 80. výročí narození od 80ti již každý rok.
Životní výročí v době od 15. 7. 2016  do 15. 9. 2016 oslaví: 

Anna KÁZECKÁ, Husova 31, Husinec
Iva JORDÁKOVÁ, Kostnická 247, Husinec

Zdeňka KVĚTOŇOVÁ, Husinec 198
Rudolf MILLER, Světská 250, Husinec
Věra SVOJŠOVÁ, Luční 376, Husinec

Vlastislava VERUŇKOVÁ, Kostnická 211, Husinec
Alena HRONOVÁ, P.Chelčického 180, Husinec 

Oslavencům srdečně blahopřejeme!
Iva Bernardová, matrikářka

Společenská kronika

Ondřej Babka, předseda KK

Kulturní komise připravila na 
přelom léta a podzimu několik 
akcí se špičkovým obsazením. 
První z výčtu akcí je Husinecké 
křeslo pro hosta, jež bude ten-
tokráte trochu speciální, neboť se 
bude jednat o dvojkřeslo. Pozvání 
do našeho pořadu přijali manželé 
Jan Kačer a Nina Divíšková. 
Herce, režisérskou legendu a 
představitele nové české vlny 
jistě netřeba blíže představovat. 
Herečku Ninu Divíškovou pak 
budou znát zejména fandové 
Činoherního klubu, v jehož an-
gažmá byla přes třicet let. Tele-
vizní diváci mohli Ninu vidět 

třeba v seriálu Vyprávěj, kde  
ztvárnila roli babičky Dvořákové. 
Pořad se uskuteční ve čtvrtek  
8. září v 18:00.

Pátek 23. září 2016 se zapíše 
do městské kroniky zlatým 
písmem. Do našeho města zavítá 
nejznámější český divadelní an-
sámbl – Žižkovské divadlo Járy 
Cimrmana v čele se Zdeňkem 
Svěrákem. Soubor zahraje svou 
nejmladší hru České nebe. Před-
stavení začne v 19:00.

Poslední akcí, na kterou by- 
chom vás rádi upozornili, je 
komponovaný pořad recitáto-
ra Alfréda Strejčka a kytaristy  
Štěpána Raka “Vivat Carolus 
Quartus”. Tímto vystoupením 

bychom si i my chtěli připom-
enout letošní sedmisté výročí 
narození Karla IV. Pokud nám to 
počasí dovolí, využijeme pro tuto 
příležitost zahradu Centra Mistra 
Jana Husa, a to v pondělí 3. říj-
na od 18:00. Při nepřízni počasí 
se večer s úžasným hlasem pana 
Strejčka uskuteční v kulturním 
domě. Na všechny akce Vás 
srdečně zveme.

Přeprodeje na zmíněné akce 
na MÚ Husinec:

Křeslo pro hosta - od 12. 8. 
vstupné 100 Kč

ŽDJC České nebe - od 19. 8. 
vstupné 800/600/400/300

Recitál Strejček + Rak - bez 
předprodeje, vstupné 50 Kč

Užijte si husinecký kulturní podzim

Už před Husovými oslava-
mi byl odstraněn porost a náno-
sy hlíny z hlavní části Husovy 
skály, která tak začíná vypadat 
jako ve 30. letech, kdy podél ní 
vedla pískem sypaná vycház-
ková trasa. 

Práce prováděli členové kul-
turní komise spolu s iniciátorem 
Milanem Vančurou, Davidem 
Kudýnem a s paní staroskou 
Ludmilou Pánkovou za pod-
pory firmy Tomáše Voráčka, 
HUTESu a sboru dobrovolných 
hasičů. Podle možností bude 
místo výhledově vybaveno ještě 
odpočívadlem.     Milan Zíka

Projděte se  
k Husově skále 
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Jaroslav Maryška, člen KK
 

Na návrh zastupitele Ondře-
je Babky bylo na červnovém 
zasedání zastupitelstva měs-
ta odsouhlaseno udělení čest-
ného občanství města Husince 
hudebnímu skladateli Michaelu 
Kocábovi za jeho přínos městu  
v oblasti kultury, které přijal  
z rukou starostky města 6. čer-
vence.

Foto: Ondřej Zíka

Michael Kocáb: hudební skladatel
K našemu městu jej váže silné 

citové pouto, neboť pan Kocáb se 
dlouhé roky zabývá osobou naše-
ho rodáka Jana Husa, jenž je pro 
něho největší osobností českých 
dějin. V roce 2014 oslovil Kocá-
ba režisér Jiří Svoboda s nabíd- 
kou, aby složil filmovou hudbu  
k připravovanému projektu 
České televize - třídílnému filmu 
Jan Hus. Po několikaměsíční 
práci vznikl soundtrack spojující 
gregoriánské chorály a scénic- 
kou hudbu s rockovými prvky. 
Při slavnostní předpremiéře 
třetího dílu, jež proběhla v našem 
kulturním domě v loňském květ-
nu, vyslovil pan Kocáb prosbu, 
vrátit se do naše města s nějakým 

živým projektem. Tím nás při- 
vedl na myšlenku uspořádat  
v zahradě Centra Mistra Jana 
Husa produkci tohoto hudeb-
ního díla. V tomto kontextu jsme 
oslovili Jihočeskou filharmonii  
s nabídkou na nastudování suity 
Jan Hus - Memento Mei. Vedení 
filharmonie nadšeně souhlasilo 
a záštitu nad celým projektem 
převzal sám hejtman Jihočeského 
kraje Jíří Zimola. O události in-
formovala celostátní média a 
zúčastnila se jí řada významných 
hostů z oblasti kultury a politiky. 

Koncert proběhl 6. července 
od 20:30 v zahradě CMJH. Na 
důkaz své hluboké náklonnosti  
věnoval Michael Kocáb našemu 
městu originální partituru k to-

muto výjimečnému dílu.
Zásluhou Michaela Kocába 

navštívila naše město v posled-
ním roce řada známých osobnos-
tí, které se díky jeho doporučení 
staly hosty naší městské talk-
show Křeslo pro hosta. V těch 
nejvyšších kulturních a poli-
tických kruzích se pan Kocáb 
snaží o propagaci našeho města 
a láká osobnosti k jeho návštěvě. 

Díky jeho vlivu a kontak-
tům se nám podaří zachovat 
hlubší podvědomí o Husinci i po 
loňském šestistém výročí. 

V osobě Michaela Kocába 
získá město Husinec čestného 
občana evropského formátu.

Eva Zemanová, ředitelka ZŠ

Skončil školní rok 2015/2016. 
Připomeňme si jen pár vy-
braných aktivit, které se během 
tohoto období ve škole udály:

Za velké podpory města 
Husince proběhla (a o prázd-
ninách ještě bude probíhat) ob-
nova školní jídelny - výdejní 
okénka, samoobslužný pult a 
další. Většina tříd je vybavena 
novým nábytkem, na chodbách 
přibyly šatní skříňky. Město 
pracuje na rekonstrukci elektro a 
vodoinstlace - budeme informo-
vat na konci letních prázdnin. 

Škola již třetí rokem spo-
lupracuje s DDM Prachati-
ce. Žákům tak byly nabízeny 
tradičně sportovní kroužky 
(sportovní hry, judo, stolní te-
nis, volejbal), ale třeba i pískání 
na flétnu.  Školní pěvecký sbor 
se společně s paní starostkou 
podílel na zahájení výstavy  husi-
neckého malíře Josefa Krejsy ve 
Vodňanech.  Sbor rovněž zahá-
jil výstavu výtvarných prací a 
výrobků žáků naší školy v  pros-
torách husinecké radnice.

Žáci reprezentovali naši 
školu při mnoha olympiádách 
a soutěžích okresního i kraj- 
ského charakteru - například  
v oblasti fyziky, recitace, zpěvu, 
zdravovědy, dopravní výchovy.  
Vynikajících výsledků dosáh-
li naši žáci v oblasti sportu. 
Všem zúčastněným  patří velké 
poděkování.

V červnu jsme se společně 
s paní starostkou a paní místo-
starostkou rozloučili s našimi 
deváťáky a v září budeme vítat 
více jak dvacet prvňáčků.

Během celého školního roku 
probíhala tradiční spolupráce 
mezi základní a mateřskou ško-
lou. Jedná se o společná divadel-
ní představení, žáci základní 
školy připravili několik akcí pro 
děti z mateřské školy a děti z MŠ 
nás potěšily například malým 
divadélkem pro prvňáčky.

Co napsat závěrem? Školní 
rok 2015/2016 byl velmi pestrý 
a především utekl velmi rychle. 
Před žáky jsou letní prázdniny, 
před pedagogy dovolená. Přeji 
všem příjemné prožití volných 
dnů a v září na shledanou.

Ze základní školy

Kocáb se stal prvním čestným občanem Husince

Objevil se nový velmi pros-
tý a účinný způsob, který mám 
osobně vyzkoušený: namočit a 
namydlit cíp ručníku nebo jiné 
textilie a zcela jednoduše jím 
na klíštěti zlehka kroužit. 90% 
klíšťat odpadne po několika 
otáčkách, vpichy po nich se hojí 
rychle. 

Milan Zíka

Jak na klíšťata

Kalendář turistických akcí pro 
rok  2016:
25/08 Výlet pro děti v doprovodu 
rodičů do 5 km v okolí Prachatic 
2-9/09 Zájezd do Holandska 
odjezd Malé nám. 8:00
11/09 Horní Planá – okruh Špičák 
– Horní Planá 18 km odjezd ČD 
7:33 návrat 17:28
Více zde: http://tjkctpt.webnode.
cz/plan-na-r-2016/ 

TJ KT PRACHATICE 

Přehled nejbližších kulturních akcí v Husinci
20. srpna (sobota)  19:00      NaPlechFest    Kolbiště, vstupné 99,90 Kč
          Satisfuction, HeraRock, NaPlech pořádá NaPlech spolu s městem
3. září (sobota)  18:00      III. stezka odvahy        
            pořádá Lentilka    
8. září (čtvrtek)  18:00      Husinecké křeslo pro hosta  Kulturní dům / předprodej od 12.8.
          s Janem Kačerem a Ninou Divíškovou       vstupné 100 Kč
23. září (pátek)  19:00      Divadlo Járy Cimrmana  Kulturní dům / předprodej od 19.8. 
          České nebe             vstupné 800/600/400/300 Kč
3. října (pondělí)  18:00      Alfred Strejček a Štěpán Rak      Centrum MJH, případně KD 
             pořad o Karlu IV.          vstupné 50 Kč
Dále pak můžete stále  navštivit na městském úřadě výstavu věnovannou druhému nejslavnějšímu 
husineckému rodákovi herci Jaroslavu Marešovi.

Pokud není uvedeno jinak, je pořadatelem akce Kulturní komise města Husince.

Pokud máte jakýkoli námět, 
připomínku, radu nebo postřeh 
k  tomu, co se Vám líbilo, či 
nelíbilo při letošních Husových 
oslavách a HusFestu napište nám 
to na email: kultura@husinec.cz 

Ondřej Babka, předseda KK

K Husovým oslavám

Dětské centrum Lentilka, z.s. 
si vás dovoluje pozvat na III. 
STEZKU ODVAHY, která se 
uskuteční v sobotu 3. září od 
18:00. 

Podrobnější informace o 
místě konaní apod. sledujte na 
našem facebooku a na plakátech. 
Akce se koná za každého 
počasí. Těšíme se na všechny 
odvážlivce! Uvítáme dobrovol-
níky, kteří nám budou chtít po-
moci. V případě zájmu nás kon-
taktujte na e-mailu lentilka.dc@ 
centrum.cz nebo na telefonním 
čísle 775 627 271.

Lentilka zve na 
stezku odvahy

Michael Kocáb při 
přebírání čestného občanst-
ví řekl:“Vážená paní starostko, 
já Vám z celého srdce děkuji. 
Musím se ale přiznat, že mám 
velký problém  převzít občan-
ství tady, v sousedství tohoto 
domu. Je to dům člověka, který 
nás všechny přesahoval o mno-
ho, mnoho a mnoho. Člověka, 
jenž nasadil svůj život za pravdu, 
které věřil, a za lepší budouc-
nost. My všichni jsme proti němu 
jen velmi nepatrní. A když už  
k tomu dochází, tak samozřejmě 
přijímám občanství s obrovskou 
radostí a vděčností, protože jsem 
z evangelické rodiny a Jan Hus 
pro mě byl vždy symbolem. Já 
osobně ho považuji za největšího 
Čecha. Můžou být okolo toho ně-
jaké debaty, ale já to mám tak-
to. Je to pro mě nepředstavitelná 
čest a nevím, jak tomu dostát. Já 
už nemám jiné zbraně. Jan Hus 
měl slovo, v době, kdy slovo hod-
ně vážilo, kdy se za něj platilo i 
životem. A moje zbraň je jediná. 
A tou je muzika. Vím, není to sil-
ná zbraň. Ale já udělám maxi-
mum, co mohu udělat, takže Vám 
předávám partituru této suity, 
která od této chvíle patří Vašemu 
městu. A děkuji skvělé Jihočeské 
filharmonii, že se tohoto pro-
vedení ujala. Bude to vlastně 
premiéra. Děkuji Vám.” 


