
K r a j s k ý m 
úřadem Jiho-
českého kraje 
byla vybrána 
p r o j e k č n í 
kancelář pro 
přípravu pro-
jektové  doku-
mentace pro 

územní rozhodnutí  Severního 
obchvatu Husince. Probíhají 
první společná jednání a bylo 
provedeno geometrické zamě-
ření koridoru. Výhodou je, že 
město má rozpracovaný nový 
návrh územního plánu, a tudíž 
oba záměry se mohou řešit sou-
časně.

Vnímám obavy spoluobčanů, 
kterých se obchvat bude dotý-
kat konkrétně. Obavy majitelů 
pozemků a sousedních nemo-
vitostí. Čekají nás léta vyjed-
návání, příprav, kompromisů, 
ale je v zájmu nás všech, aby 
problémy byly minimalizovány  
a záměr realizován.  Jedná se do 
budoucna o Husinec bezpečný, 
nezatížený kamionovou dopra-
vou, neohrožující hlavně naše 
děti.  Jedná se o běh na dlouhou 
trať. Ale i protipovodňová opat-
ření, velikostí nesrovnatelně 
menší  záměr, se připravují již 
řadu let. Jen výkup pozemků 
trval dva roky.  V tuto chvíli 
jdou přípravy podle odsouhla-
seného harmonogramu a čeká 
se jen na stavební povolení. 

Blíží se letní prázdniny. 
Těší se na ně děti a určitě i ro-
diče – všem přeji krásné léto.  
V budově školy bude i letos  
o prázdninách rušno. Celá ma-
teřská škola se vybílí, vymění 
se osvětlení a v přízemí bude 
vybudováno nové sociální zá-
zemí. V budově základní školy 
se zrekonstruuje zábradlí na 
schodištích tak, aby splňovalo 
bezpečnostní normy. 

Těším se spolu s Vámi na le-
tošní Husfest, který bude opět 
velkolepý. Těším se na oslavy 
výročí, na kulturní a společens-
-ké akce,  těším se na setkávání 
s Vámi!

Sloupek
starostky
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Husovy oslavy 2017
Ondřej Babka, předseda KK

Rok se s rokem sešel a kul-
turní komise opět pečlivě při- 
pravila program Husových oslav 
a Husfestu 2017. Festival se koná  
v areálu Slavoje Husinec v úterý 
a ve středu 4. a 5. července. První 
den se brány festivalu otevřou  
v 17 hodin, od 18 pak začne sa-
motný hudební program. Vstupné 
na festival je stejné jako loni, tedy 
200 Kč v předprodeji (na oba 
dny). Na místě pak 250 Kč na oba 
dny, a pokud půjdete jen 5. 7., tak 
zaplatíte 100 Kč. Lístky můžete 
zakoupit už nyní na městském 
úřadě. Tradiční městské slavnosti 
6. 7. jsou samozřejmě i nadále bez 
vstupného. 

Hlavní hvězdou prvního dne 
Husfestu bude přední slovenský 
popový zpěvák PETER NAGY, 
dalším velkým jménem je kape-
la, která v letošním roce slaví 
30 let existence - MŇÁGA A 
ŽĎORP. Rockery zastoupí jistě 

vám všem také známá kapela  
ODYSSEA. Mladší posluchače 
zas jistě potěší uspěšný JAKUB 
DĚKAN. Opravdu multižán-
rové zastoupení zařídí svým 
vystoupením reggae zpěvák  
COCOMAN.

Druhý den jsme pro vás při- 
pravili opět program pro děti, 
který odstartuje ve 14 hodin 
kapela pro malé posluchače Pís-
komil se vrací. V areálu bude 
opět postaveno spousta atrak-
cí, na kterých se vaše děti budou 
moci pořádně vyřádit - navíc mají  
vstup zdarma! Nezapomněli jsme 
ani na milovníky folku a country. 
Tento žánr bude letos zastoupen 
takovými jmény jako jsou WABI 
DANĚK a RANGERS-PLAV-
CI.  Své vystoupení si po loňském 
úspěchu zopakuje také písničkář 
POKÁČ. Malou neznámou pro 
Vás zřejmě bude folková skupi-
na JANANAS, která Vás ale jistě 
dokáže velmi mile překvapit!

Husovy oslavy začnou tradičně 

5. 7. večerním průvodem, který 
půjde letos opět od Slavoje po 
skončení koncertu Wabiho Daňka. 
U Husova domku pak proběhne 
tradiční pietní vzpomínka, po 
které si budete moct vybrat, zda se 
vrátit na Slavoj na koncert ČEJ-
KA BANDU, či dáte přednost 
koncertu TOMÁŠE NAJBRTA 
v Církvi Bratrské. 6. července se 
od rána budou konat tradiční trhy, 
ke kterým vám budou na náměstí 
hrát BABOUCI či naši HUS-
MENI. Odpoledne je pak při- 
praven i program v zahradě Huso-
va domu. Bude muzika i divadlo. 
Návštěvou nás poctí JAN KAČER 
či ALFRED STREJČEK. O 
ukončení oslav se opět po roce po-
stará JIHOČESKÁ FILHARMO-
NIE. Čtvero ročních dob Antonia 
Vivaldi začne v půl deváté večer  
a z důvody příprav bude CMJH od 
17:00 uzavřeno. Na tuto vyjímeč-
nou hudební akci bude vybíráno 
dobrovolné vstupné. 

Těšte se! Bude to skvělé!

Uvádíme 70., 75., 80., 85. výročí narození - od 90ti již každý rok.
Životní výročí v době od  15. 6. 2017  do 15. 7. 2017 oslaví: 

Marie  BRAŠNIČKOVÁ, 198, Husinec
Miloslav KALINA, Kostnická 241, Husinec

Marie  SOUKUPOVÁ, Kostnická 246, Husinec 
Jiří  PANNI, Komenského 92, Husinec

Oslavencům srdečně blahopřejeme!
     Iva Bernardová, matrikářka

Společenská kronika
Sbor pro občanské záležitosti 

uspořádá dne 22. června v obřad-
ní místnosti MěÚ Husinec vítání 
nových občánků. Přivítáme 
Adrianu Sýkorovou, Terezu 
Čermákovou, Matyáše Synka  
a Vendulku Simotovou. Své 
malé kamarády přivítají zpěvem 
a recitováním děti ze základní  
a mateřské školy. 
       Iva Bernardová, matrikářka

Vítání občánků

Rada města na svých jednáních v květnu a červnu
     schválila:
• Výsledek výběrového řízení na „ Zpracování pasportu místních 

komunikací a dopravního značení“ – Pavel Mareš, Strakonice
• Pronájem KD firmě Otherm dne 15. 12. 2017
• Odstranění klepačů u domu č. p. 241
• Zřízení krytého posezení před domem občanům z domu č.p.241 
• Závěrečný účet příspěvkové organizace Obecní lesy
• Text výzvy k VŘ na akci „Obnova třešňové aleje v Husinci“
• Text výzvy k VŘ na akci „VO Husova ulice“
• Žádost o povolení výjimky z počtu žáků pro r. 2017/18 – zákl.

škola – postupuje se ZM
• Pronájem zahrádky u č. p. 57
• Výsledek výběrového řízení na „Obnova třešňové aleje  

Husinec“ – Ing. Voráček, Kahov 12  
projednala:

• Prověrku bezpečnosti práce a ochrany zdraví - ZŠ
• Informaci o přidělení dotace na naučnou stezku „rodáci“ 

      Eva Grunská, místostarostka

Informace z jednání rady města
Srdečně Vás zveme na další fil- 

mový klub, na kterém si před-
stavíme hodinový hraný dokument 
Jan Hus - Cesta bez návratu. Ten 
vysílala Česká televize při loňském 
výročí v době, kdy jsme si užívali 
koncert Jihočeské filharmonie v 
Husově domku, kvůli čemuž jej řada 
z nás neviděla. Hlavní roli ztvárnil 
jeden z nejlepších českých herců -  
Vladimír Javorský. Ten bude 
zároveň naším hostem ve čtvrtek 
29. června od 18 hodin v Barbaru 
(bývalé kino). Těšíme se na Vás!

Další filmový klub
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