
Na základě 
rozhodnutí rady 
města jsem se 
spolu s radním 
panem Bedři-
chem Křiván-
kem a radním 
panem Davi-
dem Kudýnem 
zúčastnila 27. 
května valné 
hromady „Spo-

lečenství měst s husitskou mi-
nulostí a tradicí“ v Kostnici. Zde 
bylo město Husinec jednohlasně 
do tohoto společenství, které za-
hrnuje 6 německých a 11 čes-
kých měst, s nadšením přijato. 
Společenství podporuje živé 
kontakty občanů obou národů 
a přispívá tak k jejich vzájem-
nému poznávání. „Husitská kul-
turní stezka“ je evropský projekt, 
který naváže na důležité události 
evropských dějin a spojí různé 
regiony, podpoří hranice přesa-
hující setkání a zesílí evropskou 
identitu. Veškeré informace o 
této aktivitě našeho města nalez-
nete na webových stránkách Hu-
sitské kulturní stezky, pro které 
zpracoval prezentaci pan Milan 
Vančura, jemuž za to patří velké 
dík. Zde nám také bylo vedením 
školy Neumburg vorm Wald, 
která nese jméno Mistra Jana 
Husa, nabídnuto navázání spo-
lupráce s cílem dosažení výměn-
ných pobytů žáků mezi oběma 
školami. Jednání v Kostnici bylo 
velice přátelské, otevřené, pod-
pořené řadou kulturních akcí. 

Jinak počasí nám připra-
vuje náročné zkoušky - máme 
za sebou první přívalové deště, 
bouřky a krupobití, zatopené 
sklepy a zahrady. Čeká nás asi 
horké léto. Při oslavách výročí 
upálení Mistra Jana Husa se 
pravděpodobně opět pěkně za- 
hřejeme. Srdečně vás všechny 
zvu na Husovy oslavy 2016 a 
doufám, že se s vámi při této pří- 
ležitosti setkám. Krásné letní dny 
všem!

Celý areál u ZŠ a MŠ bude 
znovu otevřen vám všem a to ve:

všední dny – 16:00 – 19:00
víkendy – 14:00 – 19:00
prázdniny – 10:00 – 19:00 

Sloupek
starostky

Ludmila Pánková
starostka
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S nemalou námahou se kulturní 
komisi za pomoci dalších lidí, 
kterým tímto moc děkujeme, po-
dařilo sestavit program letošních 
městských slavností. Po loňském 
úspěšném výročí jsme si slíbili, 
že podobnou akci nezopakujeme 
až za dalších 100 let, ale hned v 
roce 2016. A tak nás letos čeka-
jí krásné tři dny nabité kulturním 
programem. Věřím, že většina z 
vás ocení opětovné konání hudeb-
ního multižánrového festivalu na 
fotbalovém hřišti Slavoje, který se 
bude konat v pondělí a úterý (4. a 5. 
července). Vstupné na festival bylo 
stanoveno na 200 Kč v předprodeji 
(oba dny). Na místě pak 250 Kč na 
oba dny, a pokud půjdete jen 5. 7., 
tak zaplatíte 100 Kč. Předprodej pro 
vás začíná 10. června na městském 
úřadě. Tradiční městské slavnosti 
6. 7. jsou samozřejmě i nadále bez 
vstupného. 

První den festivalu jsme dali 
přednost rockovým interpretům, 
areál se pro vás otevře v 17 ho-
din. Hodinu po otevření vystoupí 
domácí NaPlech, po nich rocková 
klasika - skupina KEKS, popová 
legenda DALIBOR JANDA a 
pravá bigbítová skupina BRUTUS. 
Festivalový areál bude postaven 
podobně jako v roce minulém. 

Druhý den jsme se rozhodli zk-
valitnit programem pro děti. Brány 
areálu se otevřou ve 13 hodin. 
Podařilo se nám opět dohodnout  
s firmou EON, která nám na úterní 
odpoledne zapůjčí prvky jako na-
fukovací fotbálkové hřiště, skákací 
hrad, elektrickou koloběžku a další. 
O bohatší program pro malé se po-
stará i budějovický funpark Panda, 
jenž přiveze do Husince další herní 
prvky. Vrcholem dětského pro-
gramu pak bude MiniDiscoShow 
DÁDY PATRASOVÉ. Navíc 
vaše děti (do 12 let) mají v dopro-
vodu vás rodičů na HusFest vstup 
ZDARMA! Po vystoupení Dády 
bude HusFest pokračovat v rytmu 
bluegrassu a folku - vystoupí legen-
dy jako POUTNÍCI a ŽALMAN. 
Po nich pak pro mladší generaci 
známí popfolkoví zpěváci POKÁČ 
a VOXEL, jehož koncert skončí ve 
21:00. A teď nastává chvíle, kdy se 
budete moci rozhodnout, zda půj-
dete do tradičního lampionového 
průvodu (který letos z praktických 
důvodu půjde právě od Slavoje), 
nebo zůstanete v areálu a počkáte 
do 22:00 na vystoupení kapely 
HUDEBNÍ KROUŽEK. Ti, kteří 
půjdou do průvodu, se  samozřejmě 
stihnou na festival vrátit. Klasická 
pietní vzpomínka před rodným 
domem Mistra Jana Husa samozře-
jmě nesmí v programu oslav 5. 7. 

chybět, stejně jako večerní koncert 
v Církvi bratrské - tentokrát vys-
toupí SLÁVEK KLECANDR. 

6. července, tedy v tradiční den 
Husových oslav, určitě nepřijdete o 
každoroční trhy. Kulturní program 
se bude odehrávat převážně v za- 
hradě Centra Mistra Jana Husa, kde 
vystoupí středověké soubory, ale 
také interpreti hrající moderní hud-
bu. Hlavním hostem letošních oslav 
bude zpěvák DAN BÁRTA, který 
vystoupí v 15 hodin společně s beat-
boxerem ENDRUEM. Druhé podi-
um bude postaveno přímo na náměstí 
a na něm dostanou příležitost soubo-
ry jako MALÁ MUZIKA NAUŠE 
PEPIKA, HUSMENI, WENCY 
a také dětské divadlo 100 OPIC. 
Vyvrcholením celých oslav 2016 
však bude večerní světová premiéra 
suity Memento Mei od MICHAE-
LA KOCÁBA, kterou nazkoušela 
JIHOČESKÁ FILHARMONIE. 
Koncert začne v půl deváté večer  
a z důvody náročných příprav bude 
CMJH od 16:00 uzavřeno. Na tuto 
vyjímečnou hudební akci bude vy-
bíráno symbolické vstupné. 

Rád bych touto cestou poděkoval 
zastupitelům, kteří dali festi-
valu zelenou. A také všem ko-
legům. Největší poděkování však 
patří všem partnerům oslav, bez 
kterých by se nemohly konat  
v takto velkém rozsahu.

Kolik je v našem světě informací 
reálných a kolik virtuálních? Kolik 
informací skutečně potřebujeme? 
Co je to mediální gramotnost? Jak 
přežít televizní zprávy? Co jsou 
to masmédia a jak fungují? Jaké 
cíle sledují novináři, jejich šéfo-
vé a majitelé tisku a rozhlasových 
a televizních stanic?  Jak novináři 
manipulují našimi emocemi? Jaký 
je rozdíl mezi veřejnoprávními mé-
dii a médii komerčními? Nad těmi-
to otázkami se pojďme společně 
zamyslet při dalším setkání k prob-
lémům současnosti. 

Úvodní slovo PhDr. Ing. Da- 
niela Váni, Ph.D. a zejména di-
skuse na téma DVA SVĚTY V JED-
NOM - SVĚT REÁLNÝ A SVĚT 
MEDIÁLNÍ, v pátek 24. června 
od 17:30 na zahradě CMJH. 
      Ondřej Babka, KK

O médiích
Sbor pro občanské záležitosti 

uspořádal dne 9. 6. 2016 v obřadní 
síni MěÚ Husinec vítání nových 
občánků. Mezi nové občany měs-
ta jsme přivítali Melany Motlo-
vou, Daniela Šmejkala a Viktorii 
Janouškovou. Své malé kamarády 
přivítali zpěvem a recitováním 
děti z mateřské školy.

Uvádíme 70., 75., 80. výročí narození od 80ti již každý rok.
Životní výročí v době od 15. 6. 2016 do 15. 7. 2016 oslaví:

Olga  SIMONOVÁ, Světská 223, Husinec
Ladislav  PEŠEK, Kostnická 243, Husinec

Anna  PĚSTOVÁ, Výrov 17
Oslavencům srdečně blahopřejeme!

Společenská kronika

Vítání občánků

Základní umělecká škola a 
Mateřská škola Vlachovo Březí 
srdečně zve na závěrečný koncert 
husinecké pobočky, který se bude 
konat v modlitebně Církve bratrské ve 
středu 29. 6. od 16.30.        Milan Zíka

Pozvánka

Tentokrát byli ale oni sami v roli 
herců v pohádce „Hrnečku, vař!“ 
A byli báječní. Mluvící hrneček 
(Matyášek Mařík) navařil kaši, která 
pohltila všechny účinkující i s ma-
minkou (Daníkem Louženským). 
Všechno zachránila čiperná Anič-
ka (Kristýnka Veselá), když uslyše-

la volání o pomoc. A dokonalá byla 
i babička (Anežka Chánová), která 
darovala Aničce kouzelný hrneček. 
V pohádce nechyběl ani vypravěč (Fa-
noušek Bláhovec), jenž výrazně vstu-
poval do pohádky a uváděl další děj. 
A celý zbytek prvňáků vytvářel rozlé-
vající se bublající kaši, která nakonec 

Marie Smíšková
Žáci 1. třídy ZŠ Mistra Jana 

Husa v Husinci zahráli pro děti ze 
školky pohádku “Hrnečku, vař!” 

V tomto školním roce prvňáci 
několikrát navštívili ještě před nedáv-
nem svou MŠ a užívali si hostující 
divadelní představení. 

vše přikryla. Malí herci si své role 
opravdu užili a prožili a sklidili 
velký potlesk od diváků. Na oplátku 
prvňáčkům zase zahráli předškoláci 
svou veselou besídkovou pohádku O 
jehňátku.
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