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S l o u p e k Úvodník šéfredaktora

Do naší největší
a
nejvýznamšjí akce
nezbývá už ani
měsíc. Program
je již kompletně
připraven a Vy si
jej můžete přečíst
na druhé straně
Ondřej Babka
z
pravodaje.
předseda kulturní
Hlavní hvězdou
komise
prvního dne festivalu (4.7.) bude jedna z nejslavnějších českých kapel - legendární
OLYMPIC! Doplní ho ještě nejlepší Queen revival - Queenie
nebo kapela Vojty Kotka Th!s
a Cocoman s MessenJahem.
Hlavními hvězdami druhého dne
budou legendy Petr Spálený
a Pavel Dobeš nebo zpívající
právník Ivo Jahelka. Program
pro děti obstarají převážně
Maxim Turbulenc. V areálu
bude samozřejmě opět spousta
atrakcí nejen pro děti.
Dvoudenní vstupenka na
Husfest je pro Vás k dispozici
na MěÚ za 250 Kč!
Husovy oslavy začneme
tradičně v podvečer 5. 7. lampionovým průvodem od Slavoje.
Průvod dojde do zahrady CMJH,
kde bude herec Národního divadla Vladimír Javorský číst kostnické dopisy Mistra Jana Husa.
Nepřijdete ani o tradiční koncert
v Církvi bratrské. Letos zahraje
Slávek Klecandr.
Hlavní program 6. července
jsme tento rok přesunuli přímo
na zahradu Centra MJH. Od rána
bude hrát dechová kapela Úhlavanka následována Veselkou
Ladislava Kubeše. V průběhu
dne Vás pak jistě potěší vystoupení předního herce Divadla
Járy Cimrmana Miloně Čepelky
či úžasný Jaroslav Uhlíř, který
se do Husince vrací po třech letech. Z minulého Husfestu si pak
můžete pamatovat skvělou kapelu Jananas.
V pět hodin se brány zahrady
zavřou, aby mohlo být vše připraveno na vyvrcholení oslav,
kterým bude opět Jihočeská
filharmonie. Ta zahraje známé
skladby a vstup na ní je klasicky
dobrovolný.
Moc se na celé Husovky těším
a doufám, že jsme připraveným
programem potěšili i Vás a Vaše
blízké, kteří do Husince zavítají.
www.husinec.cz

Milan Zíka, šéfredaktor

Nedávno jsem viděl film natočený během cyklovýpravy do
Banátu, což je pomezí Rumunska
a Srbska.
Pro nás je zajímavé, že určitá
část tohoto území byla v polovině
19.století osídlena Čechy (větší
a známější část je v Rumunsku,
menší v Srbsku). Dodnes se
tam udržel český jazyk i zvyky,
přestože před asi 15 lety někteří obyvatelé využili nabídku
k návratu do Čech. Pomáhá jim
v tom samozřejmě česká škola a
několik kulturních domů, putují
tam každoročně učitelé a peníze
z Čech. Finančně pomáhají i
čeští turisté, kteří se přijíždějí

podívat na svoje krajany. Ubytují se, najedí, koupí domácí potraviny a případně nějaký řemeslný výrobek. Můžou se zastavit,
povídat s lidmi nebo se kochat
krajinou, která se tu malebně od
Dunaje zvedá přes kopce podobné těm našim až k dost vysokým
horám a nabízí dostatek kouzelných míst.
Nejdůležitější na tom filmu
ale bylo zachycení atmosféry, ve
které tam lidé žijí.
Po stránce hmotné je tam
největším přepychem traktor
bez střechy (o osobních autech
poreferovat nemohu – film zachytil pouze jednu Ladu Nivu),
stavení vypadají zhruba jako u
nás před řekněme 30 či 40 lety,

Společenská kronika
Uvádíme 70.,75.,80., 85.výročí narození-od 90ti již každý rok.
Životní výročí v době od 15. 5. 2018 do 15. 7. 2018 oslaví:
Jana ROUBÍČKOVÁ, Kostnická 242 Husinec
Pavel HOLÍK, Husova 234 Husinec
Ludmila PÁNKOVÁ, Výrov 15 Husinec
Zdeňka FEKETOVÁ, Výrov 22 Husinec
Anna TOMANOVÁ, Husova 238 Husinec
Miluška RAUSCHEROVÁ, Husova 253 Husinec
Oslavencům srdečně blahopřejeme!
Iva Bernardová, matrikářka

Letní festival na kolbišti
Je tomu již tři čtvrtě roku, co
vznikla myšlenka uspořádat letní festival spojený se spoustou
zábavy a adrenalinovými sporty.
Postupnými kroky se nápad
začal realizovat a v návaznosti
na halové akce místních kluků,
kteří pořádají čtvrtletně akce
v Husinci, vznikl Drum‚n‘Huss
Open Air 2018.
Dne 16. 6. 2018 se na kolbišti uskuteční první multikulturní festival na jihu Čech, kde
se návštěvníci můžou těšit na
mnohé vyžití, a sice vyzkoušení
tzv. wakeboardingu, což je moderní vodní sport, kde se za pomocí táhnoucího lana jezdí po
„prkně“ na vodě. Dále bude nachystán pro návštěvníky také
paddleboarding, který je velmi obdobný, nicméně prkno na
vodě je poháněno pouze za pomoci vlastních rukou a pádla.

Dále proběhne soutěž ve skateboardingu či graffiti, o které se
postarají profesionálové, kteří si
zasoutěží o spousty značkových
cen, tak jako návštěvníci na již
výše zmiňovaných sportech.
Nedílnou součástí bude také
výborné jídlo, které zaštítí cateringová americká kuchyně
z Plzně či vynikající pivo z rozkvétajícího pivovaru Kamenice nad Lipou. Po celou dobu
budou akci doprovázet věhlasní
DJ’s, kteří se postarají o hudební
stránku festivalu. Těšit se můžete
také na hostesky od Redbull či
Jagermeister.
Jedná se o jednodenní akci,
která začne ve 12:00. Vstupné
je 150 Kč a pro prvních 100
návštěvníků je připraven welcome drink zdarma. První 3 hodiny bude také zdarma wakeboarding. O zvukové normy se postará

ale bez novot typu brizolit, které
už tehdy u nás začínaly, ještě
jsou tam běžné doškové střechy.
Nejlépe ten dojem asi vystihuje
slovo skanzen. Jenže skanzen
je „jako“, kdežto tady se žije.
A jakkoliv je to překvapivé, místní lidé tam působili radostně. Žijí
víc pohromadě.
Hmotný pokrok prostě automaticky neznamená lepší život.
Čím víc věcí potřebujeme, tím
víc na ně musíme vydělávat a
tím víc času strávíme jejich údržbou a obnovováním. A tím míň
si jich paradoxně často užijeme.
Tak vám přeji, abyste to dokázali všechno sladit a neměli pořád
pocit, že život je nekonečný běh
v točicím kole.

POPLATKY ZA ODPADY

Připomínáme, že splatnost poplatku za odpady, psy a pronájmy
pozemků byla dle příslušné vyhlášky do 30.04.2018.

Vítání občánků

Sbor pro občanské záležitosti uspořádal dne 19. dubna v obřadní místnosti MěÚ Husinec vítání
nových občánků. Přivítali jsme
Ditu Sobotovičovou, Nikol Předotovou, Julii Filipovou a Marka Tolnaje. Své malé kamarády
přivítaly zpěvem a recitováním děti
ze základní a mateřské školy.
Novými občánky města Husinec
jsou Adam Fridrich, Šarlota Reindlová a Martin Wáwrů. Rodičům
blahopřejeme!

profesionální zvukař a zvuk bude
v závěrečných hodinách akce
minimalizován.
Na realizaci a reklamě se svou
ochotou zasloužili také místní
organizace či podnikatelé, bez
jejichž pomoci by se akce jen
těžko uskutečnila. Velké dík
patří městu Husinec, TJ Sokolu Husinec v čele s panem Jiřím
Oulickým, Pavlu Friedbergerovi,
Pavlu Fridrichovi, Jaroslavu
Havlíčkovi či například panu
Janu Čajanovi, zástupci firmy
Window Holding.
Všichni jste srdečně zváni a nezbývá než doufat, že vyjde počasí
a všichni si festival užijí.
Zároveň chci všechny ujistit,
že akce je připravována velmi
profesionálně a z hlediska bezpečnosti bude zajištěna na nejvyšší úrovni.
Jakub Hodina, organizátor
www.facebook.com/mestohusinec
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HUSFEST
areál Slavoje Husinec
www.husfest.cz

4/7/18
středa

čtvrtek

NA PLECH
TH!S s Vojtou Kotkem
OLYMPIC
QUEENIE
COCOMAN, MESSENJAH

18:00		
19:30		
21:00		
22:30		
00:30		

5/7/18

		DR. KARY, WILDA PANDA

Dvoudenní vstupenky pro Husinecké k zakoupení na
matrice za 250 KČ.
Předprodej také na www.ticketportal.cz
Na místě: 4/7 - 250 Kč, 5/7 - 150 Kč, dvoudenní 350 Kč
Děti do 14 let zdarma

14:30		
15:50		
16:10		
18:30		
20:00		
22:00

MAXIM TURBULENC
ADÉLA JONÁŠOVÁ
IVO JAHELKA
PAVEL DOBEŠ
PETR SPÁLENÝ
MÄX COVERROCK

(DE)

Ve čtvrtek je opět pro děti připraven celodenní program. Skákací hrady, dílničky, husí atrakce.
Posezení, opékaní prasete, doplňkový program.
V případě teplého počasí bude otevřeno koupaliště.
Letos poprvé druhá scéna s doprovodným programem.

HUSOVY OSLAVY
Centrum Mistra Jana Husa

5/7/18

6/7/18

čtvrtek

pátek

LAMPIONOVÝ PRŮVOD

09:00		

		od Slavoje
21:40		

PIETNÍ VZPOMÍNKA

		dechová kapela
10:00		

EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA

		

Církev Bratrská

11:15		

Námořnická legenda

		

divadlo Divoloď - pohádka pro děti

21:00		

		před Památníkem MJH
21:45		
VLADIMÍR JAVORSKÝ
		

22:15		

čtení Husových dopisů z Kostnice

SLÁVEK KLECANDR

		koncert v Církvi bratrské
Slavoj Husinec
30/6/18
sobota

9:30		

VOLEJBAL - turnaj ženy
30/6/18

13:00		

sobota

9:30		

VESELKA

LADISLAVA KUBEŠE

		dechová kapela
13:30		
		

MILOŇ ČEPELKA
autorské čtení

14:15		

Souboj kouzel

		

divadlo Divoloď - pohádka pro děti

14:30		

JAROSLAV UHLÍŘ

		koncert pro malé i velké
FOTBAL - zápas st. přípravky
16:00		
JANANAS
5/7/18
		nejznámější neznámá kapela
čtvrtek
FOTBAL - zápas stará garda 20:30		 JIHOČESKÁ FILHARMONIE
		Felix Mendelssohn- Bartholdy: Symfonie č. 4
		
A dur “Italská”, op. 90
7/7/18
sobota

10:00		

11:30		

ÚHLAVANKA

NOHEJBAL -

www.husinec.cz

turnaj muži

Vstup na Husovy oslavy ZDARMA!

		
Antonín Dvořák: Česká suita, op. 39
Po celý den v zahradě CMJH dětské atrakce, divadýlka
a kolotoče Al Rašíd.
Tradiční trhy od rána na náměstí.

www.facebook.com/mestohusinec

