
Horké léto 
2015 máme za 
sebou. Teploty 
byly vysoké, 
aktivity byly 
náročné. Lze si 
tedy především 
přát pohodový 
vstup do pod-
zimu a to hlavně 
pro děti ve ško-

lách a školkách, jejich rodiče a 
učitele. 

Zima by nás nemusela pře-
kvapit. Je dokončena stavba 
teplovodu do ZŠ MJH a to se 
rovná úspory a bezpečný pro-
voz. Už nyní máme objednaný 
nový sypač na zimní údržbu cest 
a chodníků – kéž je nezbytný v 
přiměřené míře! Složitější je si-
tuace v další etapě rekonstrukce 
čističky odpadních vod. Zahájení 
prací na biofiltru muselo být po-
sunuto z důvodu extrémních kli-
matických podmínek. Také byl 
uzavřen odtok předčištěné od-
padní vody do řeky Blanice, pro-
tože z přehrady Husinec odtéká 
pouze 400 l/s. Dojde ke zpoždění 
termínu dokončení.

Dynamické řešení má  skládka 
bioodpadu. Podařilo se koupit 
kompostárnu (bývalé hnojiště) 
a naskytla se i možnost čerpání 
dotace na potřebnou techniku, 
oplocení a další položky inves-
tice. To by mělo řešit  i praktický 
chod kompostárny. 

Jako nepříjemnou, ze zákona 
vyplývající povinnost vnímám 
upozornění dlužníků na nezapla-
cení poplatků za odvoz komu-
nálního odpadu. I když věřím, 
že v mnoha případech se jedná o 
opomenutí, vznikají městu zby-
tečné náklady na rozesílání upo-
mínek i administrativu. Věcné 
a cílevědomé jednání města při 
vymáhání dlužného nájemného 
se již vyplatilo. Jsme připraveni 
postupovat stejně i při vymáhání 
dluhů za poplatky. 

Závěrem bych se ráda ještě 
vrátila k prázdninám a  podě-
kovala Lentilkám za organizaci 
strašidelné stezky. Děti se ra-
dostně i opravdově bály, stejně 
jako já, strašidla měla vtip a Len-
tilky mají švih! Za děti i rodiče 
mnohokrát děkuji.

Sloupek
starostky

Ludmila Pánková
starostka
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Úvodník šéfredaktora
Milan Zíka, šéfredaktor

Tak si tak čtu další a další 
zprávy o uprchlících/migrantech/
běžencích a  říkám si, co by tomu 
říkal Jan Hus. Pokud mu opra-
vdu byl milejší dobrý křesťan 
– cizinec, než Čech nedodržu-
jící Boží zákony, asi by prohlá-
sil něco v tom smyslu, že máme 
přijmou ty, kdo chtějí pracovat 
a dodržovat naše zákony; ostat-
ní pak rázně poslat zpět. Ona by 
se možná celá ta věc zjednoduši-
la zavedením nějaké zkušeb-
ní doby, po kterou by uprchlíci 
museli žít řádně a pracovat a po 
níž by  dostali ne rovnou občan-
ství, ale status řekněme čeka-  
tele – na dobu několika let. Je to 
možná trochu tvrdé, ale spoleh-
livě by to oddělilo pracovité od 
nepracovitých.

Objektivně soudit  je 

nemůžeme – nikdo nejsme v 
jejich situaci a nemáme jejich 
zážitky a jejich způsob myšlení. 
Informace o tom všem máme jen 
zprostředkovaně. Co bychom 
vlastně v jejich situaci dělali 
my? Není to tak dávno, co jsme  
ty, kdo dokázali emigrovat, měli 
málem za hrdiny. Teď jsme „na 
druhé straně“ – měli bychom 
ty, kdo utíkají před nebezpečím, 
přijmout... Nejhorší na tom je, že 
se z lidského neštěstí dělá „poli-
tika“, přes kterou kolikrát ono 
samo už není vidět. Nemám žád-
né řešení – jen vybízím k uvážli-
vosti, objektivitě a nepodléhání 
jednoduchým výkladům a te-
oriím. 

Do Husova domku stále míří 
hodně návštěvníků – dál ve 
zpravodaji najdete stručné po-
rovnání loňské a letošní návštěv-

nosti; po skončení sezóny 
napíšeme víc. „Husův“ rok se už 
přehoupl do poslední třetiny a víc 
se teď děje ve městě, než kolem 
Husovy osoby. Ale jeho výročí 
stále trvá a předpokládáme, že 
dění k němu ještě neskončilo. 
Navíc příští rok budeme vz-
pomínat upálení Mistra Jeroný-
ma, Husova přítele. A za pouhé 
čtyři další roky pak výročí Huso-
va narození. Důležitých a přínos-
ných lidí, kteří si zaslouží být vz-
pomenuti, je vlastně mnoho. A to 
je dobře.

Zpravodaj se z úsporných 
důvodů zmenšil na polovinu, 
ale zachová si charakter členění. 
Podle možností budeme dál na 
pokračování tisknout Husův 
životopis z pera pana Valíčka, 
dál budeme pořádat všemožné 
kulturní akce. Dál se budeme 
snažit, aby se o Husinci vědělo.

Děti opět nastoupily do školy
Eva Zemanová, ředitelka ZŠ

První školní den přivítala 
paní starostka Ludmila Pánková 
třiadvacet prvňáčků, kteří po-
prvé usedli do školních lavic 
naší základní školy. Žákyně 8. 
ročníku Adéla Malecová  zpří-
jemnila úvod recitací básně, tříd-
ní učitelka Mgr. Marie Smíšková 
předala rodičům ty nejdůležitě-
jší informace, které souvisejí                 
s nástupem prvňáků do školy. V 
letošním školním roce nastoupi-
lo do základní školy celkem 171 
žáků, do mateřské školy 62 dětí. 

V minulém školním roce 
získala škola nové vybav-
ení, nové pomůcky. Postupně 

dozařizujeme mateřskou školu, 
která letos opět otevřela tři od- 
dělení.

Škola spolupracuje s DDM 
Prachatice (nabídka kroužků ve 
škole - hrátky s flétnou, judo, 
pohybové hry, stolní tenis, mini-
volejbal), nově mají žáci možnost 
chodit do pěveckého sboru. 
Pokračujeme v osvědčeném pro-
jektu Ovoce do škol - jednou 
týdně ovoce pro žáky prvního 
stupně. Nadále trvá možnost 
zakoupení si dopolední svačiny.

V loňském roce jsme se jako 
jedna z mála menších škol zapo-
jili do sběrové akce, nasbírali 
jsme více jak půl tuny papíru. 
Uvidíme, jak si povedeme v roce 

letošním.
V minulém školním roce 

přivezli naši žáci mnohá ocenění 
ze sportovních soutěží, mladí 
zdravotníci pravidelně patří          
k nejlepším v kraji. Tradičně 
býváme úspěšní v recitaci, zpěvu, 
mnohá uznání získáváme v pro-
jektu Evropa ve škole. Do naší 
školy chodí mnoho šikovných 
dětí, proto se i v letošním roce  
budeme zúčastňovat soutěží v 
rámci okresu, kraje.

Přeji všem úspěšný                          
vstup do nového školního roku, 
rodičům trpělivost, neboť naším 
společným cílem je, aby všechny 
děti byly ve škole spokojené a 
aby se jim dařilo.

 
Uvádíme 70., 75., 80. výročí narození od 80ti již každý rok.
Životní výročí v době od 15. 9. 2015 do 15. 10. 2015 oslaví:

Ludmila  BOŠKOVÁ, Husova 267, Husinec
František JORDÁK, Kostnická 247, Husinec

Karel VELEK , Husova 12, Husinec
Marie KOSMATOVÁ, Výrov 33, Husinec

Oslavencům srdečně blahopřejeme!

Společenská kronika

Iva Bernardová, matrikářka

Dne 15. 7. 2015 se narodili 
Jiří a Lucie Peškovi, Husinec 
Sklářská 34. Dne 22. 7. 2015 se 
narodil Kryštof Wáwrů, Husi-
nec Kostnická 270. Dne 21. 8. 
2015 se narodili Mikuláš Syn-
ek, Husinec P. Chelčického 147 a 
Pavel Grunský, Husinec Žižko-
va 303. Dne 2. 9. 2015 se narodi-
la Anna Tůmová, Husinec 
Prokop. náměstí 49. Rodičům 
srdečně blahopřejeme! 

Noví občánci 
našeho města
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ZE  ŽIVOTA  A  DÍLA  MISTRA  JANA  HUSA  
Hus – vyhnaný z Prahy – 

přijal pozvání pana Jana z Ústí 
(Sezimova) a krátce pobyl. 
Potom našel útočiště na malém 
sídle pana Ctibora z Kozího a 
usídlil se na jeho malém Kozím 
Hrádku u Tábora. 

Po rušných létech strávených 
v Praze (hlavně v Betlémské 
kapli) našel zde v odlehlém a 
tichém místě možnost věnovat 
se činnosti literární. Již na po-
čátku listopadu 1412 dokončil  
tu hlavní český spis “Výklad 
víry, desatera a modlitby Páně 
(Páteře)“ – jakýsi katechismus. 

Asi největším dílem Hu-
sovým, kterým proslul v celé 
Evropě, byl latinský spis Decc-
lesia (O církvi). Tklivým odka-

zem posluchačkám v Betlémské 
kapli bylo malé dílko „O po-
znání pravé cesty k spasení“ – 
známější pod názvem Dcerka.

Na jaře 1413 se Hus ale vrací 
do Prahy a 6., 8. a 9. ledna do-
konce káže v Betlémě. Hned 
se ale vrací zpět na Kozí Hrá-
dek. Na podzim roku 1413 
dokončuje   traktát   „O svatoku-
pectví“. Asi nejznámější a nej-
oblíbenější jeho knihou se stala 
zde sestavená Postila – soupis 
starších kázání uspořádaných 
do církevního roku. 

Po opětném a krátkém po-
bytu v Praze na jaře 1414 vrací 
se zpět do jihočeského kraje, 
nikoli  však na Kozí Hrádek, 
nýbrž ke svému příteli panu 

Janovi z Ústí. Pan Ctibor z Ko-
zího, jeho hostitel, už si netrou-
fal poskytnout mu další pobyt a 
ochranu na svém malém hrádku. 

Protože v té době umírá i 
pan Jan z Ústí, nabízí Husovi 
další ochranný pobyt pan Jind-
řich Lefl z Lažan, přední člen 
komorní rady, a sice na svém 
pevném hradě Krakovci u Ra-
kovníka. Na Kozím Hrádku 
přišel Hus do bezprostředního 
styku s poddaným lidem. Setkal 
se tu i se stoupenci někdejších 
misionářů Valdenských, kteří 
v této části Čech působili. 

Hus nesměl sloužit a kázat 
v kostelích a vysvěcených kap-
lích, proto kázal všude, kde mu 
to bylo dovoleno, v přírodě na 

místech neposvěcených, jak 
je psáno: „Kázal mezi ploty, 
mezi cestami měst a vsí i pod 
lipou v lese u hradu, jež slove 
Kozí…“ Dá se předpokládat, 
že ovlivnil skupinu budoucích 
chiliastů, očekávajících příchod 
Kristův. Právě v Ústí nad řekou 

Lužnicí připravovali Mistr 
Jičín, Věnek, Antoš, Petr Ús-
tecký, Kániš a Bydlinský oby-
vatelstvo tohoto městečka na 
tuto vizi. 

A skutečně 4 roky po Husově 
upálení zdejší obyvatelé svoje 
město zapálili   a  všichni přešli 
na Hradiště hory Tábor, aby zde 
založili obecenství nového bra-
trstva žijícího podle zásad evan-
gelia Kristovou vírou a láskou.

Vladimír Valíček: Díl osmnáctý - Hus na Kozím hrádku

nabízí:
1. Léky na recepty
- již bez jakýchkoli poplatků za 
Rp
- slevy na doplatky u vybraných 
léků
- výběr nejlevnější varianty va-
šich léků
- poradenství v užívání léků, 
kombinací léků apod.
2. Volně prodejné léky
- zákaznické karty – slevy na 
volně prodejné léky
- veškerý sortiment volně pro-
dejných léků
- léčebná kosmetika, dětská vý-
živa, zdravotnický materiál, ve-
terinární léky
- rychlá objednávka na odpole-
dne, druhý den
3. Měření tlaku zdarma
Chcete-li zachovat lékárnu v Hu-
sinci, využijte našich služeb.

Lékárna Husinec
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Rada města na svých jednáních konaných dne 29. 7. - 2. 9. 2015

schválila:
• Rozpočtové opatření č. 5/2015
• Roční příspěvek MAS Malenice 
• Odstranění lavičky u domu č. p. 170 
• Výsledek výběrového řízení na šnekový sypač – firma MaK Lkw s.r.o. České Budějovice
• Výsledek výběrového řízení na hrací prvky dětského hřiště na Tržišti – firma LUNA Progress s.r.o. 

Zdenice  

projednala:
• Informaci o dotaci z Mze – 4,5 mil.Kč – přestavba ČOV – postupuje se ZM 
• Žádost občanů z domu č. p. 245 o úpravu okolí domu 
• Možnost opravy lesní cesty k Budkovské školce
• Nákup nového sypače  pro zimní období  

různé:
• Informaci o zaplacení dluhů na nájemném

Informace z jednání rady města

Eva Grunská, místostarostka

19. 9 Bavorov – Helfenburk – 
Hoštice – Volyně 21 km, sobo-
ta ČD 07:34 hod. Návrat: 18:23 
hod.  

26. – 28. 9. Zájezd: Jižní Mo-
rava dle pořadatelů, sobota – 
pondělí, Malé nám. 06:00 hod. 
Návrat: do 22:00 hod. 

3. 10. Ktiš – Březovík – U 
Hvozdu – Volský vrch – Chval-
šiny 18 km, sobota, Malé nám. 
07:30 hod. Návrat: 17:00 hod. 

10. 10. Čížová – Zlivice – 
Skrýšov – Písek 15 km, sobota 
ČD 07:34 hod. Návrat: 18:23 

www.tjkctpt.webnode.cz/plan-2015

Turistika
Ve dnech konání Husových 

oslav byla návštěvnost v Centru 
Mistra Jana Husa následující:
5. 7. 2015 - 210 platících 
návštěvníků
6. 7. 2015 - 732 platících 
návštěvníků
Kromě platících návštěvníků 
navštívil program na zahradě 
přibložně stejný počet ne-
platících návštěvníků.
Pro srovnání uvádíme poslední 
sezónu před rekonstrukcí:
5. 7. 2013 - 45 platících 
návštěvníků
6. 7. 2013 - 186 platících 
návštěvníků

Z CMJH

Vojtěch Pekárik

Milan Zíka, šéfredaktor
Ondřej Babka, kulturní komise

Kdo se nechal zlákat poz-
vánkou na koncert „vážné“ hud-
by, pořádaný v pátek 28. srpna 
v zahradě Husova domku, ne-
prohloupil. 

Sopranistka Pavlína Senic se 
svými přáteli předvedla příjemný 
multižánrový průřez hudbou od 
baroka po současnost a od opery 
k muzikálu. Její tři přátelé nás 
zase přesvědčili, že kombinace 
kytara – housle – hoboj v sobě 
při dobrém zaranžování skrývá 
nečekané bohatství barev a hud-
by vůbec – jedno, zda to byl do-
provod písně či árie nebo sklad-
ba instrumentální. 

Velmi inspirativní a do atmos-
féry zapadající byly recitační 
vstupy pan Valerie Zawadské. 

Verše Jana Skácela, Oldřicha 
Mikoláška, Jaroslava Seiferta  a 
Ondřeje Babky zněly z jejích úst 
v zahradě věru příjemně. 

Zhruba 80 posluchačů odchá-
zelo po téměř dvou hodinách 
vlahým večerem domů spoko-
jeně a vyladěně. 

Bylo by opravdu pěkné, kdy-
bychom dokázali tradici kon-
certů v Husově zahradě pod 
širým nebem  obnovit. Návštěv-
nost tohoto prvního z nich naz-
načuje, že je pro koho je pořádat, 
což je skvělé!

A k plánovanému: Určitě se 
do konce roku dočkáte ještě min-
imálně jednoho Husineckého 
křesla pro hosta, do kterého není 
vždy lehké najít osobnost, která 
by jednak odpovídala naším fi-
nančním možnostem a jednak 
byla ochotna přijet. Ale snažíme 

Z husinecké kultury

se! Jana Husa si do konce roku 
také ještě připomeneme mini-
málně jednou přednáškou a také 
uvažujeme o znovupozvání his-
torika Daniela Váňi s přednáš-
kou na nějaké nejen historické,  

ale i aktuální téma. Zřejmě do 
konce roku stihneme i dvě di-
vadla - jedno pro děti. No a pak 
už budou Vánoce a k nim patří-
cí tradiční husinecké akce. To to 
letí. Děkujeme vám za přízeň.

Druhý rockový bál se v husi-
neckém kulturním domě us-
kuteční v sobotu 10. října od 
18:00. Zahrají kapely Narrtu, 
Tlustá Berta a MASH. Vstupen-
ka za 150 Kč je slosovatelná. 
Rezervace stolů a předprodej na 
MěÚ Husinec.

Pozvánka

M. Váňa


