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FOTO Z AKCE:

AKTUALITA
Podařilo se nám zkompletovat 
program Husových oslav 2020. 
Kompletní program nalezne-
te na dalších stránkách tohoto 
zpravodaje. Snažili jsme se Vám 
zrušený Husfest alespoň částeč-
ně vynahradit - a tak se můžete 
těšit na páteční zábavu. 
                     Vaše Kulturní komise

Vážení spoluobčané!
 Všichni věříme, že s rouš-
ku  odkládáme velkou část obav 
z možnosti nákazy a ohrožení 
zdraví. Důležité je, že jste byli 
skvělí a moc důležité byly pro-
jevy vzájemného pochopení a 
pomoci. Ale nejdůležitější bude, 
abychom spolu s rouškou neod-
ložili ohleduplnost, vzájemnou 
podporu, pomoc starším  spoluo-
bčanům, ale i smysl pro humor. 
To, co nikdo nečekal a ani ne-
mohl předvídat, je snad za námi 
a další trochu jiné složitosti nás 
ještě čekají. Všude kolem nás zní  
projevy „ krize, ekonomický pro-
pad, zdražování, úvěry“. Města a 
obce budou trápit nižší příjmy, 
zpomalení investic, hlavně těch 
velkých. Budeme usilovat, aby se 
nezastavila příprava obchvatu a 
protipovodňových opatření. Jde 
o budoucnost.  Ty menší investi-
ce a opravy musíme zvládnou v 
rámci rozpočtu města. V letošním 
roce opravíme chodník v Žižkově 
ulici s finanční podporou kraje.  
V téže ulici řešíme problém s po-
ruchou veřejného osvětlení, je již 
zastaralé a v současné chvíli ne-
funkční. Během léta bude hotový 
projekt a rozpočet, na základě 
kterého rozhodneme o rozsahu 
a termínu oprav.  Další nutností 
je oprava dřevěné lávky v dolním 
parku. Co nejdříve bude nutná 
nejen výměna pochozí vrstvy, 
ale i  podkladového roštu. Nákla-
dy  včetně nátěrů se budou pohy-

bovat okolo 250.000,- Kč. Práce 
zahájíme po Husových oslavách, 
které skutečně nemůžeme pomi-
nout.  
 Nad konečnou podobou 
oslav jsme se již shodli a trhy, 
kulturní vystoupení  a stánky  
s občerstvením budou.  Vzhledem 
k hygienickým opatřením a velké 
dopravě kvůli vedení objízdných 
tras přes Husinec vše proběhne  
stejně jako loni v dolním parku.   
 Jsem ráda, že díky rozvol-
něným opatřením se bude moci 
uskutečnit lampionový průvod, 
pietní vzpomínka, bohoslužby a 
budeme moci připomenout od-
kaz našeho Mistra Jana. Těším se, 
že se  šestého července   sejdeme

v zahradě jeho rodného domu na 
koncertu úžasného Hradišťanu.
Bylo by skvělé, kdyby do budouc-
na mohlo na našich, roušek zba-
vených tvářích, zůstat co nejvíce 
úsměvů. To Vám moc přeji.
               Ludmila Pánková
                           starostka Husince

DEN DĚTÍ. První „pokoronovou“ kulturní akcí byla pohádka na 
Den dětí, kterou přijeli zahrát manželé Táborští.

tak se nám to jarní tou-
lání nevyvedlo, přitom 
zrovna bylo 21. 5. krásně, 
takže by se nám v bota-
nické zahradě určitě lí-
bilo. Ale nesmutněte, již 
vymýšlím výlet na dru-
hou polovinu září. Také si 
myslím, že bychom místo 
toho neuskutečněného 
jarního výletu mohli pod-

pořit naši kulturu a zajet 
na nějaké pěkné divadel-
ní představení třeba do 
Prahy. V prosinci nás čeká 
také setkání důchodců 
a mezi tím ještě nějaká 
malá akce v místě. Dou-
fám, že jste všichni v po-
řádku a po prázdninách 
se na výše uvedených 
akcích setkáme. Tak se 
opatrujte - s pozdravem  
Eva Grunská

MILÍ SENIORI,



Uvádíme 70., 75., 80., 85. vý-
ročí narození - od 90ti již  
každý rok.
Životní výročí v době od  15. 6. 
2020 do 15. 8. 2020 slaví: 
Zdeněk SVOBODA, 
Kostnická 270, Husinec
Josef CHMEL, 
Žižkova 322, Husinec
Anna MILLEROVÁ, 
Světská 250, Husinec
Marie KOSMATOVÁ, 
Výrov 14, Husinec
Hana ČERMÁKOVÁ, 
Husova 41, Husinec
Zdeněk KOTRBA, 
Žižkova 319, Husinec 
Oslavencům srdečně blaho- 
přejeme!

Fotbalisté již znovu trénují
Jarní fotbalové soutěže byly 
vzhledem k pandemii ukonče-
ny a to znamená, že i následují-
cí sezónu 2020-2021 bude naše 
družstvo mužů stále účastníkem 
krajské soutěže 1.B třídy. Při do-
držení nařízených hygienických 
nařízení již nyní tým naskočil do 
zavedených tréninků a též byla 
domluvena přípravná přátelská 
utkání s Vlachovo Březím a tur-
naj v Nebahovech. Po podzim-
ních utkáních uplynulé soutěže 
byl sice náš celek ve spodních 
příčkách tabulky, ale věřím, že 
se náš tým poučil z „nováčkov-
ských“ chyb a bude přinášet 
svým fanouškům hlavně v domá-
cích zápasech jen radost a dobré 
výsledky. U mládežnických týmů 
bude místní Slavoj přihlašovat 
do podzimních fotbalových sou-
těží tým mladších žáků, který byl 
loni ve společenství s Lažištěm a 
nově též mini přípravku, která se 
již loni scházela v našem areálu 
a tělocvičně školy. Tímto bych 
chtěl pozvat i další mladé zájem-
ce o fotbal od předškolního věku, 
aby přišli kterékoli pondělí nebo 
čtvrtek od 16 hodin na stadion 
místního Slavoje, kde budou při 
dodržení stanovených hygienic-
kých  opatření probíhat opět tré-
ninky těch nejmenších.        
          Václav Heinzl – předseda TJ

SPORTOVNÍ 
ZPRÁVY

NOVÍ OBCÁNCI Volejbalový turnaj je v neděli  
5. července od 9. hod.
Nohejbalový turnaj je v sobotu  
4. července od 8.30 hod. 
Fotbalisté staré gardy pozvali na 
turnaj st. gardu Vl. Březí a Bavo-
rova - v sobotu 4. 7. od 13. hod.

Novými občánky města Husinec 
jsou: 
Tereza Škopková, 
Karolína Zagattová, 
Adam Šmejkal,
Jakub Žák.
Rodičům blahopřejeme! 

Připomínáme občanům platbu 
místních poplatků na rok 2020.
Poplatky za odpady, psy a proná-
jmy pozemků je možné uhradit 
bezhotovostně na běžný účet KB 
2621281/0100, v.s. – číslo po-
pisné.
Úhrada poplatků v hotovosti na 
matrice MěÚ Husinec úterý a 
čtvrtek 8.00 – 16.00, pondělí a 
středa 8.00 – 17.00 pátek 8.00 – 
12.00.

POPLATKY

Nohejbalisté již znají své 
soupeře
Nohejbalisté místního Slavoje 
se již během června zapojí po 
loňské premiéře opět do soutěž-
ních zápasů okresního přeboru, 
jehož zápasy budou při součas-
né situaci spojené s pandemií 
letos jen jednokolové. V základní 
skupině strakonicko-pracha-
tické skupině jih budou jejich 
soupeři obdobní jako v loňské 
sezóně. Po úvodním zápase ve 
Zdíkově se husinečtí představí 
všem fanouškům 9. června od 
16 hodin v domácím zápase s 
celkem Katovice B, poté násle-
duje 23. června domácí zápas s 
ČZ Strakonice C a před prázd-
ninami ještě sousedské derby 
2. července ve Vlachově Březí. 
Vyrovnané zápasy našich hráčů 
z konce minulé sezóny již nazna-
čují velké zlepšení a výkonnost-
ní vzestup loňských nováčků 
soutěže, kteří se již nyní dvakrát 
v týdnu připravují na své zápasy 
na antukových hřištích areálu 
Slavoje.

SHÁNÍTE DÁREK?

SPORTOVNÍ TURNAJE

Pro kolegyni, kamarádku, ba-
bičku, maminku, dceru, dědu,  
manžela?
Nebo jen tak pro sebe?
Navštivte nově otevřený  
obchod Renake dekorace  
v Husinci na náměstí!
Najdete zde ruční práce vý-
hradně od českých výrobců.
Otevírací doba je: úterý, stře-
da, čtvrtek od 13 do 16 hodin. 
Těšíme se na návštěvu.



TIP NA KNIHU TIP NA RECEPT
Jarní bezová limonáda
na 3 litrovou zavařovací sklenici
2 dl nerafinovaného třtinového 
cukru
5 velkých bezových květů
1 citrón bez chemického postři-
ku
Postup:
Svaříme 3 litry vody. Rozpustí-
me v ní cukr a necháme vychlad-
nout. Do sladké vody pokojové 
teploty dáme na kolečka pokrá-
jený citrón i s kůrou a povrch po-
kryjeme květy.
Osvědčilo se nám, trhat květy 
i s dlouhými stonky. Stonky ne-
cháme vyčnívat a každý den s 
nimi nebo s čistou vařečkou li-
monánu promícháme.
Limonádu necháváme kvasit  
v teple na slunci překrytou kous-
kem látky
Do 3 - 5 dnů začne limonáda per-
lit. Můžeme pít.
Na příští limonádu si necháme 
tzv.násadu, cca 200 ml předešlé 
limonády. Díky tomu nová limo-
náda bude hotová do cca 2 dnů.
Tip: Limonáda i na zimu
Při zadělávání limonády, nebo-li 
šťávy na zimu použijeme místo 
2 dl cukru ½ kg cukru. Nechá-
me zfermentovat. Přelijeme do 
čistých sklenic a 20 minut zava-
řujeme. Zavařováním se nám na 
jednu stranu sníží kvalita fer-
mentace (kterou tím zastavíme), 
na druhou však nebudeme pít 
klasický cukr, ale cukr pozměně-
ný fermentací, který je pro naše 
tělo  a zažívání šetrnější.
        Biolenka

Pokud vyřknete mezi fanouš-
ky fantasy literatury jméno 
Neil Gaiman, nenajdete niko-
ho, kdo by neznal jeho knihy – 
Nikdykde, Koralina, Hvězdný 
prach, Američtí bohové aj. Po-
kud jeho jméno zmíníte mezi 
komiksovými fajnšmekry, 
první co uslyšíte, je Sandman. 
Mistrovské a naprosto origi-
nální dílo tohoto spisovatele a 
scénáristy, které získalo snad 
všechny ceny, které ve světě 
může autor za komiks získat, 
dokonce i takové, které běžně 
dostávají autoři za beletrii. Po-
kud někdo v budoucnu bude 
oceněný Nobelovou cenou za 
literature, ale dostane ji vlast-
ně za komiks, nebude jím ni-
kdo jiný, než sympatický An-
gličan Gaiman, co žije v USA. 
Stal se totiž legendou a jeho 
Sandman bývá označován za 
nejepičtější ságu v dějinách 
komiksu. Před ním se sklání ti 
největší z největších v čele se 
Stephenem Kingem. Sandman 
je nyní v češtině již kompletní 
v barevném provedení. Čtvrtý 
díl Údolí mlh vyšel poměrně 
nedávno v barvě a ony první 
čtyři díly byly v češtině pu-
blikovány v černobílém pro-
vedení, které pro mě osobně 
mělo a má velké kouzlo svou 
noirovou atmosférou. Přece 
jen barvičky z těchto mnoh-
dy hororových příběhů dělají 
tak trochu perníkovou cha-
loupku (pravda, i ta je ovšem 
hezky temná, když se dobře 
odvypráví).  Sandman v origi-

nálu spatřil světlo světa v roce 
1989, u nás se objevil v roce 
2002. Je to tedy dlouhých se-
dmnáct let, co vychází a mož-
ná nás napadne, jak je možné, 
že vychází znovu a znovu? Je 
to tím, že dnes je bonusem 
navíc ona zmíněná barva, a 
pak neoddiskutovatelný fakt, 
že Sandman je prostě již kla-
sickým dílem a má stale víc a 
víc zapálených čtenářů. Kdo 
se jednou zakousne do příbě-
hů pána snů Morfea, ten už je 
nadobro ztracený, podlehne 
mu. Ve čtyřce se dozvíme, co 
se semele, když se Lucifer roz-
hodne předat klíče k Peklu a 
opustit svůj tradiční trůn. San-
dman má svou nezaměnitel-
nou mytologii, která se nedá  
v několika řádcích přetlumo-
čit. Některé knihy tvoří pro-
pojené povídky, jiné jen epizo-
dy, ale vždy před námi košatí 
a roste stvořené universum a 
my můžeme jen žasnout. Po-
kud se vrhnete i do čtyřky, a 
neznáte dosud, co bude dál, 
můžete si být jistí výletem do 
Pekla, kam vyráží Sen osvo-
bodit svou dávnou lásku. Jen-
že Lucifer mu kdysi přísahal 
pomstu. A máme zaděláno 
na pěknou šlamastiku, vždyť 
tím, kdo převzal klíče od Pekla 
není nikdo jiný, než Sandman. 
Příběh kořeněný filozofií, od-
kazy nejen biblickými, ale 
mytologickými z různých dáv-
ných kultur, ocení i náročný 
čtenář, zvyklý spíš na romány 
Umberta Eca.  DJŽ

ZE ZÁKLADKY
SLOVO PANÍ ŘEDITELKY
Vážení rodiče,
uplynuly více jak dva měsíce od 
uzavření škol. Ministerstvo škol-
ství postupně vydalo množství 
metodických doporučení, který-
mi se školy měly řídit. Jedná se 
především o hygienická a bez-
pečnostní opatření. V souladu 
s  harmonogramem uvolňování 
opatření na školách jsme 13. 5. 
2020 otevřeli mateřskou školu a 
školní jídelnu. Následující týden 
v rámci přípravy na přijímací 
zkoušky na SŠ začali docházet 
žáci 9. ročníku na konzultace  
z matematiky a českého jazyka.
Co se týká vzdělávání, MŠMT do-
poručilo distanční výuku – vzdě-
lávání na dálku přes internet. 
Naše škola využila službu Google 
Classroom (Google učebnu). Od 
začátku dubna má každá třída 
pevně stanovený on-line rozvrh, 
žáci tak mají pravidelně 2-3 ho-
diny denně on – line výuky. Jsme 
rádi, že se nám tento systém 
osvědčil a distančních aktivit 
přes internet se účastní více jak 
90% žáků naší školy. 
Připravit se a zvyknout si na 
možnosti on – line výuky nebylo 
jednoduché ani pro žáky, ani pro 
pedagogy. Díky tomu, že na naší 
škole probíhá projekt podpora 
digitálních kompetencí, absolvu-
jí pedagogové pravidelné webi-
náře a získávají tak potřebné 
dovednosti. Patříme ke školám, 
které ke vzdělávání na dálku při-
stoupily zodpovědně. Výuka přes 
Google Classroom nám umožňu-
je být se žáky denně v pravidel-

ném kontaktu. 
Díky příznivému vývoji epide-
miologické situace došlo k dal-
šímu uvolňování opatření a od 
25. 5. 2020 byla umožněna ve 
škole osobní přítomnost žáků 1. 
stupně. Tuto možnost vyžilo na 
naší škole 50% žáků. V současné 
době probíhá výuka kombino-
vaně. Část žáků se učí přímo ve 
škole, část má stále výuku přes 
internet. Nově mohou být ve ško-
le od 8.6. 2020 pro žáky 2. stup-
ně individuální nebo skupinové 
konzultace. Dle pokynů MŠMT 
však pro tyto žáky zůstává hlav-
ní vzdělávací aktivitou do konce 
školního roku vzdělávání na dál-
ku.
Současná situace přinesla mno-
ho nového pro každého z nás. 
Přeji všem do dalších dnů mno-
ho sil a pevné zdraví.                                                                                                               
    Mgr. Eva Zemanová, ředitelka

INFO Z RADY
V letošním roce se rada sešla 
ve dnech 28. 1., 13. 2., 14. 3., 
6. 5. a 23. 5.
1. schválila
- Pronájem kulturního domu 
WINDOW Holding – 17.12.2020
- Platební výměr ředitelky ZŠ 
na rok 2020
- Finanční dar pro YMCU Husi-
nec na rok 2020
- Finanční dar pro OR AŠSK PT 
na pořádání školních sportov-
ních soutěží
- Úhradu dveří do tělocvičny ZŠ
- Potvrzení o zániku předkupní-
ho práva – č.p.196
- Rozpočtové opatření č.1/20

- Nového šéfredaktora Zpravo-
daje 
- Zveřejnění záměru pronájmu 
nebyt.prostor v č.p.1 - bývalá 
prodejna textilu
- Zveřejnění záměru pronájmu 
nebyt.prostor v č.p.1 - bývalá 
lékárna 
- Odpisový plán ZŠ na rok 2020
- Smlouvu o pronájmu nebyto-
vých prostor v č.p.1 – dříve tex-
til
- Smlouvu o pronájmu nebyto-
vých prostor v č.p.1  - lékárna
- Zveřejnění záměru pachtu 
pozemků – zahrádky. Jedná 
se o parc.č.659/19, 659/20, 
659/24, 659/27 v k.ú.Husinec
- Zveřejnění záměru pachtu po-
zemku parc.č.277/33 v k.ú.Ho-
routy
- Dvě žádosti o slevu poplatku 
za odpady
- Dvě žádosti o slevu nájemné-
ho z důvodu nouzového stavu – 
pronajímatelem je obec
- Zadání výběrových řízení na 
akci: oprava lávky pro pěší u 
Šumavanu a spojovací ulička v 
Žižkově ulici
- Smlouvy o pachtu pozem-
ků parc.č.659/19, 659/20, 
659/24, 659/27 vše v k.ú.Hu-
sinec
- Zařazení obce do MAS Šu-
mavsko na rok 2021-2027
- Smlouvu o smlouvě budoucí o 
zřízení věcného břemene mezi 
E.ON a městem – kabel NN u 
koupaliště
- Souhlas s pronájmem části po-
zemku parc.č. 71/1 v k.ú.Husi-
nec
2. vzala na vědomí
- Informaci předsedkyně kul-
turní komise o průběhu letoš-
ních Husových oslav
- Informace starostky pro členy 
rady
  
 Eva Grunská, místostarostka



Souborů, které by splňovaly nej-
náročnější hudební parametry 
a přitom byly poslouchatelné i 
pro laickou veřejnost, není u nás 
mnoho. Jedním z těch nejlepších 
(ne-li nejlepším) je HRADIŠŤAN 
& Jiří Pavlica. Originální těleso, 
které s odkazem na lidové tradi-
ce překračuje hranice hudebních 
žánrů. Po několikaletém úsilí se 
nám podařilo domluvit koncert  
v rámci Husových oslav.
Oproti předešlým letům, kdy 
byl vstup na večerní koncert 6. 
července zdarma, jsme v letoš-
ním roce stanovili vstupné na  
200 Kč. Vstupenky na koncert 
se budou první týden prodávat 
pouze pro husinecké, a to od 19. 
června na MěÚ. Pakliže se nevy-
prodají, spustíme jejich prodej 
i pro přespolní o týden později. 
Přijďte si 6. července od 20:30 
hodin do krásného prostředí za-
hrady CMJH poslechnout hudbu 
s velkým "H". 
               Jaroslav Maryška

KONCERT!

PIETNÍ VZPOMÍNKA
Letošní lampionový průvod pů-
jde z autobusového nádraží tra-
diční cestou kolem kostela, se 
zastávkou u sochy MJH až do za-
hrady Centra Mistra Jana Husa. 
Na letošní pietní vzpomínku jsme 
pozvali farářku Církve Česko- 
slovenské husitské Martinu  
Viktorii Kopeckou. Poté jste  
srdečně zváni na večerní koncert 
do Církve bratské.                      KK

Již před časem jsme se rozhodli, 
že letošní Husfest nejsme schop-
ni z finančních důvodů a dalších 
podmínek zrealizovat. Nicméně 
jsme stále přemýšleli, zda půjde 
udělat alespoň nějaká menší zá-
bava, na které bychom si společ-
ně mohli po dlouhé době v ka-
ranténě zase užít trochu muziky.
Podařilo se nám na poslední 
chvíli dohodnout s kapelami 
Parkán a Brutus, které všichni 
jistě dobře znáte. 
V pátek 3. 7. si tak všichni může-
me v dolním parku zazpívat hity 
Jen chvíli noc, Máme se rádi, Dla-
žební kostka nebo Opijem se! Ale 
nejen ty. Obě kapely vás budou 
bavit nejméně dvou a půl hodi-
novými sety. No a na závěr za-
hrajou naši husinečtí Naplechá-
či. Věřím, že se, stejně jako my, 
zase těšíte na venkovní koncer-
ty! Akce bude v dolním parku a 
vstupné je 100 Kč. 
   Ondřej Babka a Ondřej Novák

MINI HUSFEST
Na Husinecké slavnosti zavítá 
Kája se svým kamarádem Bam-
buláčkem. Kája byla obyčejná 
holka, než potkala Bambuláčka 
a poznala jeho neozbyčejný svět. 
Nerozlučná dvojka známá z TV 
Bambule, svého youtubového 
kanálu, nebo jako předskokan 
kapely Lollipopz přiveze dětem 
interaktivní program plný písni-
ček, příběhů, her a soutěží. Přijď-
te si s Kájou užít slavnostní od-
poledne 6.7. od 15.00 do Centra 
M. J. Husa. 
Maruška Tomanová a 
Pavla Ledrerová

PROGRAM PRO MALÉ

Tradiční oslavy 6. července se 
letos uskuteční v dolním parku. 
Tenktorát z hygienických důvo-
dů bez kolotočů. Stánkařské trhy 
ale proběhnou.  
Program zahájí naše husinec-
ké mažoretky ze základní školy. 
Poté se můžete se také těšit na 
skvělou dechovku ze západních 
Čech - Úhlavanku, která už u nás 
v minulých letech vystupova-
la. Dále jsme na koncert pozvali 
brněnskou revivalovou skupinu  
Piknik, která zahraje ty největší 
hity Michala Tučného. Přijďte si 
poslechnout do chládku v parku 
skvělou muziku.
Od desíti hodin se koná tradičně 
v Církvi bratské ekumenická bo-
hoslužbka. Bohoslužba v Husově 
kapli pak od 18:30 v CMJH.     KK

HUSOVKY


