
ZE  ŽIVOTA  A  DÍLA  MISTRA  JANA  HUSA  
(Co by měl každý vědět o Mistru Janu Husovi)

Od 11. století si církev sama 
uvědomovala nebezpečí zkaže-
nosti a opouštění ideálů i učení 
pramenící ze samé podstaty bib-
lického zvěstování, hlavně evan-
gelia Ježíšova. Nastalo období 
označené jako „Saeculum obscu-
rum“, tj. temný věk církve.

Snahu po opravách církevního 
života i zřízení bylo možno po-
zorovat i v některých církevních 
řeholích a řádech v zakláda-
ných klášterech, které měly být 
místem duchovního a mravního 
života a obnovy po zpřísnění 
mravů i plněním vznešených 
programů, které si mnišství sta-

novilo. Až do 10. století byla v 
církvi jediná řehole – BENE-
DIKTINI. (K ní patřil i náš druhý 
biskup – Slavníkovec Vojtěch.) 
Šlo o řád ctěný a uznávaný pro 
své ušlechtilé snahy vzděla-
nostní, kulturní i vědecké, řád, 
kde se přepisovaly knihy a lis-
tiny a současně uskutečňovala 
i péče o chudé, nemocné a po-
třebné lidi. V řádu Benediktinů 
vznikly v 10.století dvě řehole, z 
nichž jedna se zapsala do dějin 
zápasu v předzvěsdti reformace. 
Šlo o hnutí clunyatské -podle 
kláštera Cluny ve Francii. (Jed-
ním z jeho opatů byl i slavný 

papež Řehoř VII.) CLUNIATÉ 
po 200 let usilovali o povznesení 
církve a upadajícího papežského 
úřadu. V duchovních zmatcích 
10 a 11. Století se vedle vlast-
ního programu vyznačovali úsi-
lím, které bychom mohli označit 
slovem pietas – vroucí zbožnost, 
něžná úcta, soucitnost, vznešené 
a srdečné chování, mravní přís-
nost. Jeho ideje pronikaly v době 
předhusitské i do Čech, byl jimi 
ovlivněn i pražský arcibiskup 
Jan z Jenštejna a jejich myšlenky 
přijímal i M.J.Hus. Cluniaté za-
vedli v Evropě slavení památky 
zesnulých – dušičky. 

Dalším řádem, který ovlivnil 
život v církvi i ve společnosti, 
byli FRANTIŠKÁNI, založení 
Františkem z Assisi (Itálie). Ten 
vzal vážně sociální program 
evangelií, prodal majetek, oddal 
se přísné askezi, putoval zemí 
jako žebrák a působil mezi chu-
dými a nemocnými. Vysmíván 
jedněmi, ale ctěn druhými jako 
světec, zdůrazňoval naprostou 
chudobu, sebezapření, účinnou 
lásku k bližním. K františkán-
skému ideálu patřila nejen láska 
k člověku jako k bližnímu, ale ke 
všemu stvořenému a k celé pří-
rodě.

Ve druhé polovině 14. století 
vyvrcholila krize církve – došlo 
nakonec až ke schismatu r. 1378, 
kdy se na evropské scéně objevili 
dva papežové. V tu dobu začali 
pronikat další oprávci neúnos-
ných poměrů i k nám do Čech. 

Z nich nejvýznačnější jsou   
valdenští. Mezi oprávci pouze 
oni – střízlivým, skromným a 
prostým evangeliem jako zákla-
dem všeho křesťanského učení 
- rozšířili se téměř do celé Ev-
ropy. Ve 14. století podnikali v 
Čechách a později i na Moravě 
veliké misijní akce a šířili my-
šlenky, z nichž mnohé přejala 

naše začínající česká reformace.
Zakladatelem jejich byl Petr 

Valdez, bohatý kupec ve městě 
Lyonu (jižní Francie). Oddal se 
horlivému čtení Písma svatého, 
vynaložil část svého jmění na 
zhotovení dalších opisů Písma. 
Zbytek rozdal mezi chudé a za-
ložil spolek, jehož úkolem bylo 
kázání čistého evangelia. 

Své žáky (výhradně laiky) 
vysílal po dvou a pro tuto mi-
sijní činnost obrátil se na papeže 
Alexandra III. s prosbou, aby 
bylo valdenským umožněno ká-
zání evangelia. Papež to nedovo-
lil a naopak stihl Petra Valdeze  

klatbou. 
Valdez byl nucen uprchnout, 

skrýval se v Itálii a jiných ze-
mích, až se dostal do Čech, kde 
zemřel r. 1197.

Cílem valdenského učení bylo 
obnovovat mravnost, kázat učení 
Kristovo, vést lidi k dobrovolné 
chudobě, kárat duchovenstvo 
toužící po hmotných statcích a 
slávě. V tom se činnost valden-
ských podobala učení Františka 
z Assisi.

Naše reformace přijala od val-
denských důraz na  laické kázání 
a zájem o četbu Bible a oni poz-
ději u nás přijali zase myšlenky 

Jednoty bratrské a tím, že se k ní 
přidali, vlastně v ní vymizeli. Za-
nechali mnohé stopy svého půso-
bení v jižních Čechách, hlavně na 
Jidřichohradecku (kde je někde 
Valdez i pochován) a dostali se 
až na Moravu. 

Mistr Jan Hus se s valden-
skými setkal za svého pobytu v 
jižních Čechách v (Sezimově) 
Ústí nad Lužnicí. 

Naopak naše reformační 
snahy Husem započaté setkávaly 
se s vřelými sympatiemi valden-
ských. Jejich stopy a zbytky jsou 
znatelné dosud na mnohých mís-
tech v Evropě.

Vladimír Valíček: Díl šestý - Opravná hnutí - kláštery

Vladimír Valíček: Díl sedmý - Opravná hnutí - Valdenští

Působení M.J.Husa spadá 
do doby největší evropské stře-
dověké církevní a společenské 
krize. Její programové řešení se 
odehrávalo především na univer-
zitách, které nebyly pouze učilišti 
pro vědu a bádání, ale i veřejnou 
tribunou pro řešení sporů a hle-
dání východiska z této krize. 

Končilo období scholastiky 
(od schola-škola), kdy věda byla 
založena na nekritickém přijí-
mání nálezů především církev-

ních autorit. 
Husovo působení časově 

spadá do tzv. III. období scho-
lastiky, kdy ještě stále platí nad-
řazenost víry nad rozumem. Na 
všech univerzitách se tehdy vedl 
zápas o všeobecniny neboli uni-
verzalia. Byl to spor o povaze 
pojmů, tedy filozofický, přesněji 
noetický (noetika-nauka o po-
znání).  Starší směr – realisté – 
učil, že univezalia, tedy obecné 
rody, pojmy, existují reálně, 

nezávisle na lidském myšlení a 
řeči. 

Nový směr – nominalisté (no-
mina-jméno) – učil,že univerzá-
lia neexistují reálně, skutečně, 
na člověku nezávisle, že jsou 
to pouze obecná jména. Napří-
klad že „člověk“ jako rodová 
obecnost neexistuje; je to jenom 
obecné (povšechné) jméno a re-
álně existují pouze jednotliví 
konkrétní lidé. 

Nominalismus tedy říkal, že 

např.  idea lidství, humanita, je 
pouhé jméno, abstrakce. Realisté 
naopak tvrdili, že všeobecniny 
jsou skutečné („Universalia sunt 
realia.“). 

Na pražské univerzitě v době 
Husově vyznávali nominalismus 
Němci. Naopak Jan Hus a jeho 
stoupenci patřili k realistům; 
tento názor převzali od anglic-
kého reformátora Johna Viclefa, 
jenž ho obhajuje v knize Summa 
de ente.

Vladimír Valíček: Díl čtvrtý - Spory na uiverzitách

Naše česká reformace ne-
vznikla jako revoluční, náhlý 
a bezprostřední obrat určitého 
myšlenkového směru, který si 
dal za úkol zasáhnout do nepo-
řádků tehdejší církve a společ-
nosti. Navazovala zcela zákonitě 
na dějinným vývojem vznikající 
nápravné snahy, které se již po 
dlouhou dobu objevovaly na růz-
ných místech v Evropě, na uni-
verzitách i v obecném mínění 
znepokojených křesťanů.

Ty byly už před naší refor-
mací zjevné a my si jich příště 
všimneme blíže. Naše reformace 

je přijímala se vší vážností. Šlo 
o nápravu církve a její vyve-
dení z krize v níž se ocitla. Hus 
tyto nápravné směry sledoval a 
svým vystoupením zasáhl – pa-
ralelně vedle nich – nejen sám, 
ale i všichni, kteří se kolem Husa 
seskupili „jako předchůdci Hu-
sovi“. Byla to celá plejáda osob-
ností nespokojených se stavem 
církve a žádajících reformu je-
jího života, hlavně pak nápravu 
mravů – v tehdy zlořády ohro-
žené církvi Kristově. Do popředí 
vystupovaly požadavky řešení-
bohatství, moci, slávy, majetku 

klášterů, pokleslé zbožnosti a 
celkového úpadku mravů, jak se 
tehdy vyjadřovalo požadavkem 
„provedení nápravy v hlavě i 
údech.“ Byla to v té době obtížná 
cesta  hledání a poznání – přede-
vším Pravdy Boží a víry – která 
podle filosofie „realistů“ nebyla 
bezduchým pojmem, ale náplní 
života, úsilím a bojem za církev 
„bez poskvrny a vrásky“.

Prof. Pekař, historik, v před-
nášce o historiku Denisovi při 
tom ukazuje na ústřední postavu 
naší reformace – jíž je mu právě 
Mistr Jan Hus. Píše: „…shodli 

se kupodivu historici Francouz 
Arnošt Denis a Čech Palacký: 
oba zástupci evangelických 
menšin v katolických národech, 
oba potomci náboženských spo-
lečností, postižených mnohoná-
sobným útiskem, oba odhodlaní 
bojovníci proti všeliké duchovní 
křivdě … oba se shodli v obdivu 
k   husitství. Na počátku byl Hus 
– u Palackého i u Denise; rozdíl 
je jen v tom, že Palacký vylíčil 
starší dějiny české, aby se dostal 
k Husovi, kdežto Denis od Husa 
vyšel…“ a ujal se dějin českých 
tam, kde Palacký skončil (1526).

Vladimír Valíček: Díl pátý - Hledání a poznání



Je moc dobře, 
že se svými ná-
zory a podněty 
z dotazníku  vo-
láte po pořádku. 
V okolí Husince 
vznikají či po-
kračují černé 
skládky. Mám 
vzkaz nepořád-
ným spoluobča-

nům - na vše se jednou přijde, 
mnohé lze už dneska doložit dů-
kazy. Tak prosím, pokud nemáte 
sílu po sobě uklidit, probuďte     
v sobě zodpovědnost  a nepokra-
čujte. Máme tu sběrný dvůr na 
různé odpady. A nově budou po 
městě rozmístěny zelené kontej-
nery  na listí, trávu  a jiný odpad 
ze zahrádek. A po našich pej-
scích se také uklízí – parky jsou 
hlavně pro děti! Mám na stole 
vyhlášku o zákazu pití alkoholu 
na veřejnosti, kterou jsem sice 
zdědila, ale její myšlenku pod-
poruji. Cedule upozorňující na 
tento zákaz jsou ve výrobě a po-
licii jsem požádala o spolupráci  
při kontrole. Pivo z lahve přece 
nemusí chutnat jen na náměstí 
– tam nepatří a vadí. Mám při-
pravený kompromis a věřím v 
dohodu a spolupráci. 

Nejen já, ale všichni zvolení 
zastupitelé měli ve volebním 
programu slib, že budou dob-
rými hospodáři. Proto jsem vy-
hlásila boj s neplatiči nájemného 
a s dlužníky za odpady. Nebude 
to boj starostky, případně za-
stupitelů s neplatiči, ale reálné 
jednání, na jehož konci by měl 
být dobrý pocit. A když ne, tak 
soudní rozhodnutí. 

Reality: Začala přestavba ČOV 
a kanalizační shybky přes řeku, 
nepodařila se získat dotace na 
silnici k Jihokovu, je vypraco-
vaný projekt na výstavbu teplo-
vodu k ZŠ, 

Klady: Je to fajn, že se Husi-
nec kulturně nadechuje a věřím, 
že  s Vaší spoluprací bude dost 
dechu nejen na oslavy 600 let od 
upálení M.J. Husa, ale i na další 
společné akce.

Lahůdka: Křeslo pro hosta a          
v něm pan Zdeněk Troška

Příště: velké téma – Protipo-
vodňová opatření.

Petr Tesárek

V nejnovější publikaci vydané 
Jihočeským krajem „Jižní Čechy 
husitské 2015“ je náš Husinec 
uveden slovy: „Pravděpodobné 
místo Husova narození (snad 
roku 1371) s údajným Husovým 
rodným domem a sochou M. J. 
Husa“. 

Ještěže ta socha je pravá, i když 
zobrazuje jen sochařovu do-
mněnku, jak Jan Hus vypadal. 
Uklidnilo mne až to, že v expo-
zici je původní Husova světnička 
s černou kuchyní.

Podle historiků je několik míst, 
kde se Jan Hus mohl narodit a v 
nich je zase několik domů, kde 
se mohl narodit. (Co kdyby se 
ale narodil třeba na poli? To v té 
době přece nebylo  nic neobvyk-
lého). Myslím, že pokud se ani 
za 600 let na místě Husova na-
rození odborníci neshodli, už se 
tak nestane.

V mnoha  českých městech 
najdeme Husovu ulici nebo ná-
městí a ve většině i jeho sochu 
nebo alespoň bustu. Každá je 
jiná, ale Shakespearovo: „Co 
růží zvou, ač zváno jinak, vonělo 
by stejně,“ můžeme volně pa-
rafrázovat: „Koho Husem zvou, 
ač vypadá různě, je to stále on!“ 
Vždyť i u nás v Husinci máme 
na veřejných prostranstvích jeho 
nejméně čtyři různé podoby. 
Lidického socha na náměstí, 
sgrafito na Krejsově domě, pla-

keta na Husově domku a busta 
před modlitebnou CB. Nevíme 
a nemáme tedy ani odborně do-
loženo,  jak Jan Hus vypadal. 
Možná se někomu vybaví Šalou-
nova socha nebo Brožíkův obraz, 
jinému Vávrův film nebo Holba-
inova rytina.  I když každý z nás 
má svoji vlastní představu po-
doby Jana Husa, přesto jde stále 
o toho samého Jana z Husince. 

Kdo jste v Praze navštívili 
Betlémskou kapli, byl pro vás 
důležitý fakt, že se jedná o žele-
zobetonovou stavbu vzniklou po 
únoru 1948 na místě činžovního 
domu znárodněného a zdemolo-
vaného na popud Zdeňka Nejed-
lého? Nebo byl pro vás daleko 
důležitější genius loci tohoto 
místa a jeho odkaz dalším gene-
racím? 

Snad v každé protestantské 
rodině dřív visely obrazy „Hus 
před koncilem“ a „Komenský 
odchází do exilu“.  Proč? Proč 
chtěli mít lidé tyto postavy na-
šich dějin na očích, na dosah? 
Co vedlo k tomu, že v těžkých 
dobách našeho národa se Jan 
Hus stával výrazným jednotícím 
symbolem? Nebylo to ani jeho 
rodiště, ani podoba, ani místo 
jeho působení, ale odkaz a síla 
jeho myšlenek, díla a postojů.

Možná se v příštích měsících 
zvýšené badatelské aktivity před 
600. výročím upálení dozvíme 
o Janu Husovi něco nového. 
Možná, že byl jiný, než jsou naše 

představy. Malý nebo velký, hu-
bený nebo tlustý, vousatý nebo 
holobrádek,  bohatý nebo chudý, 
diplomat nebo diktátor, kazatel 
nebo reformátor, vizionář nebo 
plagiátor. Jsou to informace, 
které změní osobní postoj kaž-
dého z nás k Husovi?

  Vrátím se k otázce v úvodu. 
Budeme na Mistra Husa hrdí, i 
když se nedá přesně vědecky 
prokázat místo a datum jeho na-
rození ani jeho podoba? Budeme 
hrdí na to, že žijeme v místě, 
odkud podle našeho přesvědčení 
Mistr Jan v mládí vyšel?

Kdekoli v zahraničí, když jsem 
řekl, že jsem z Husince, následo-
vala otázka: „Z toho Husince? 
Tam, co se narodil John Hus?“  
„Ano, z toho Husince“, odpoví-
dám a jsem hrdý.

Kdekoli v Čechách následovala 
věta: „Tady u nás husitské hordy 
vypálily a zpustošily …“.  Tuto 
větu ostatně můžete slyšet jako 
druhou nebo třetí v pořadí při 
prohlídce kterékoli kulturní pa-
mátky, hned po datu založení a 
jménu majitele. „To ale Jan Hus 
nechtěl a nedělal“, odpovídám a 
čekám, jestli mi náhodou nepři-
nesou fakturu za husitské škody. 

 I když nejsem husinecký rodák, 
tak já určitě na Mistra Jana hrdý 
jsem. A je mi upřímně jedno, že 
se to nedá vědecky doložit. Jsem 
přesvědčený, že to je přesně to, 
k čemu máme našemu Janu Hu-
sovi být. 

K čemu jsme my Janu Husovi

Sloupek
starostky

Ludmila Pánková
starostka

číslo 188 březen 2015

www.facebook.com/mestohusinecwww.husinec.cz

My jsme Husinec
Milan Zíka, šéfredaktor

Inspirací pro tento úvodník 
mi byla knížka Reginy Brettové 
„Bůh nikdy nemrká“. Má pod-   
titul “50 lekcí pro okliky život-
ních cest“ a autorka v ní na životě 
svém a svých přátel  dokládá, 
jak lze různé – i mezní - životní 
situace řešit různě „netradičně“ 
a úspěšně – pokud máme odva-
hu, pokoru a nadhled. Občas                 
v nich hraje roli i víra v Boha, 
ale vždy je tam důležitá základní 
víra v život a jeho velikou krá-
su a hodnotu. Autorka pochází 
z rodiny, kterou opustil otec,           
v jednadvaceti se stala svobod-
nou matkou. Vysněného povo-

lání se dočkala až po čtyřicítce 
a vysněného životního partnera 
také tak. Pouhých pět let poté 
musela bojovat s rakovinou, na 
kterou jí předtím zemřela velká 
část příbuzenstva. 

Jedna z prvních kapitol je o 
rozhodování. Píše se v ní o tom, 
jak nemáme problém vidět své 
sny a cíle, ale je pro nás obtížné až 
nemožné se k nim vydat. Přitom 
stačí udělat prví krok, uvést věci 
do pohybu. Spisovatel Doctorow 
to přirovnal k noční jízdě autem, 
kdy vidíme jen malou část ces-
ty před sebou, ale přesto jedeme 
stále dál. Tak je to přece s celým 
životem. 

Kapitola následující se jmenu-

je „Život je příliš krátký na to, 
abychom marnili čas nenávistí 
vůči komukoliv“ a pojednává o 
smíření manželky a  dětí s otcem 
alkoholikem. Na první pohled 
příběh z „červené knihovny“. 
Jenže zkušenost je opravdu ta-
ková, že nenávist svazuje, ale 
odpuštění uvolňuje. Nenávist 
totiž vyžaduje naši energii stále, 
odpuštění ji potřebuje jen jed-
nou. 

Možná vám připadá tenhle 
úvodník mimo. Jenže my všich-
ni se denně musíme rozhodovat, 
zápasíme s rakovinou, máme 
problémy ve vztazích, hledáme 
práci. My všichni dohromady 
jsme Husinec.



Sbor pro občanské záležitos-
ti uspořádal ve čtvrtek pátého 
března v obřadní síni MěÚ Hu-
sinec vítání nových občánků. 

Mezi nové občany města 
Husinec jsme přivítali Ga-
briela Jakše,  Kateřinu 
Maunovou, Matyáše Krej-
čího a Matyase Puffera. 

Své malé kamarády přivíta-
li zpěvem a recitováním bás-
ní děti z husinecké mateřské 
školky.

Vítání nových 
husineckých 
občánků

Iva Bernardová, matrikářka
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Rada města na svých jednáních konaných dne 11. 2. a 4. 3.

schválila:
• Žádost o pronájem baru KD na ples města Miroslavu Váňovi
• Žádost o povolení rockové zábavy v KD – Miroslav Váňa dne 4. 4. 2015
• Složení povodňové komise obce
• Žádost MS Luh Budkov o příspěvek na pořádání výstavy trofejí ulovené zvěře, která se bude konat 

v KD Husinec. Rada schválila zapůjčení hřiště TJ 
• Žádost ŘC a CB o příspěvek na „Pouť za Janem Husem“. Rada souhlasí s poskytnutím KD v pří-

padě mokré varianty a se zapůjčením velkého stanu a výstavkových panelů.

neschválila:
• Žádost o finanční příspěvek pro Portus Prachatice
• Nabídku na pronájem hnojiště na Homolině
• Žádost HZS Prachatice o finanční příspěvek

projednala:
• Zahájení akce „teplovod ZŠ-kotelna“. Z důvodu dosluhujících kotlů rada doporučuje zahájení akce 

v době letních prázdnin. Rada postupuje k projednání ZM.
• Žádost o odstranění laviček u domu č. p. 47 na náměstí - byly již odstraněny
• Žádost o odprodej pozemků v Horoutech – rada postupuje zastupitelstvu
• Žádost o odprodej pozemku parc. č. 977/1 díl b v k. ú. Husinec - postupuje se zastupitelstvu 
• Žádosti obyvatel domu č. p. 242 a 285 o vybudování parkovacích míst. Protože žádostí o parkova-

cí místa přibývá, bude vypracována studie na parkování pro celé sídliště.

Informace z jednání rady města

Eva Grunská, místostarostka

Poplatky
Poplatky za odpady, psy a 

pronájmy pozemků je možné 
uhradit bezhotovostně na běžný 
účet 2621281/0100, variabilní 
symbol – číslo popisné. 

Úhrada poplatků v hotovo-
sti je možná v pracovní době 
městského úřadu v přízemí 
MěÚ. Splatnost poplatku je 
dle příslušné vyhlášky do 
30.04.2015.

Poplatek za odpady platí 
všechny trvale hlášené osoby 
včetně dětí a cizinci. Fyzické 
osoby, které mají ve vlastnictví 
stavbu určenou k individuální 
rekreaci, byt nebo rodinný dům, 
ve kterých není hlášena žád-
ná fyzická osoba, platí ve výši 
odpovídající poplatku za jednu 
fyzickou osobu.

Výše poplatků za odpady pro 
rok 2015 je 650,- Kč za osobu. 

Poplatek za psa: 120,- Kč/
pes v bytové jednotce, 150,- Kč/
pes ve vícebytových jednot-
kách. Důchodci platí 40,-Kč/
pes. Připomínáme povinnost při-
hlašování a odhlašování poplat-
ku ze psa.

Iva Bernardová,  matrikářka

Uvádíme 70., 75., 80. výročí narození od 80ti již každý rok.

Životní výročí v době od 15. 3. 2015 do 15. 4. 2014 oslaví:
Jarmila KRAUSOVÁ, Kostnická 248 Husinec

Josef MICHÁLEK, Luční 379 Husinec
Božena JILEČKOVÁ, Výrov 35 Husinec
Marie KUBOVÁ, Husova 235 Husinec

Růžena PACLÍKOVÁ, Kostnická 247 Husinec
Zdeňka ŠINDELÁŘOVÁ, Husova 228 Husinec

Jaroslava ZEZULKOVÁ, Kostnická 243 Husinec

Oslavencům srdečně blahopřejeme!

Společenská kronika

Iva Bernardová, matrikářka

Verča Bohmová, 
Eliška Kůsová - 8. třída

Dne 17. února navštívil naši 
školu hudebník Pavel Hrabě. Na 
úvod nám pověděl něco málo 
o  hudebních nástrojích. Poté 
se rozpovídal o svém životě, o 
svých hudebních začátcích, ale 
i o současnosti. Mezitím vždy 
něco zahrál. První dvě sklad-
by hraje se svou kapelou. Další 
skladby zahrál za pomoci saxo-
fonu. 

Nejzajímavějším hudebním 
nástrojem byl semper a there-
min. Všechny hudební nástroje 
jsme si mohli vyzkoušet. Jejich 
celková hodnota přesáhla 400 

000 korun. Největší zájem byl 
samozřejmě o theremin a sem-
per. 

Prvním odvážlivcem byl Ši-
mon Attendorn, který si vyz-
koušel hru na theremin. The- 
remin  je elektronický hudební 
nástroj, který byl vynalezen          
v roce 1919.  Je to první hudeb-
ní nástroj, na který se hraje, aniž 
by se ho hráč jakkoli dotýkal. Ši-
mona následoval Marek Kovář a 
Ondra Toman. 

Na závěr koncertu jsme se 
mohli ptát na různé otázky. Doz-
věděli jsme se například, že umí 
obsluhovat osm nástrojů a doma 
jich má deset. Koncert se nám 
moc líbil.

Žáci ZŠ píší do zpravodaje: 
Výchovný koncert Pavla Hraběte

Dalšími občánky narozenými 
v letošním roce jsou: 

 Adéla Ťápalová, 
Husinec Prokop. náměstí 43 

narozena 2. 2. 2015

Tadeáš Tůma, 
Husinec Jeronýmova 57 
narozen dne 17. 2. 2015

 
Rodičům srdečně 

blahopřejeme!

Noví občánci

Iva Bernardová, matrikářka

Letošní zápis do první třídy se 
konal 6. února a podobně jako 
na všech školách  mu  učitelé 
věnovali velkou pozornost. 

Mnozí z budoucích prvňáčků 
nebyli v naší škole poprvé. Paní 
učitelky z mateřské školy ještě 
před zápisem s dětmi základ-
ní školu navštíví. Děti tak mají 
možnost vidět, jak pracují s paní 
učitelkou žáci v první třídě.

Do naší základní školy bylo 
zapsáno 27 dětí, z toho 8 rodičů 
požádalo o odklad.

Zápis do první třídy

Eva Zemanová, ředitelka ZŠ

Vynášení Smrti se letos us-
kuteční přímo na Smrtnou neděli 
- tedy 22. března. 

Průvod s Moranou vyrazí jako 
tradičně z areálu základní školy 
v 15:00. 

Vezměte všechny řehtačky a 
chřestidla a přijďte s námi vynést 
Zimu!

Martina a Milan Zíkovi

Průvod vynese 
Moranu na 
Smrtnou neděli
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Přehled nejbližších potvrzených kulturních akcí
20. března (pátek)  18:00      Mgr. Ing. Daniel Váňa, PhD. 2. patro MěÚ, vstup zdarma
            „Husitství v kontextu občanských válek českých dějin“
26. března (čtvrtek) 18:00      Husinecké křeslo pro hosta  Kulturní dům, vstupné 70 Kč 
          s režisérem Zdeňkem Troškou      zlevněné 50 Kč
4. dubna (sobota)  20:00      Velikonoční rockový křest  Kulturní dům, vstupné 130 Kč
          nového alba kapely MASH - hosté: Narrtu
9. dubna (čtvrtek)  18:00      Diskuzní fórum nad MJH  2. patro MěÚ, vstup zdarma

11. dubna (sobota)  15:00      Vzhůru do vesmíru   Dvůr obecního úřadu
          pořádá Lentilka
16. dubna (čtvrtek)  16:00      Oslava 110 let od povýšení  Kulturní dům, vstupné 20 Kč
          Husince na město
18 dubna (sobota)  19:00      Divadelní soubor AMADEUS Kulturní dům, vstupné 50 Kč
          „Sluha dvou pánů“        

Povoleno Okresním úřadem, ref.kultury Prachatice 
dne 25.1.1999, registrační číslo MK ČR E 12485. Šé-
fredaktor Mgr. Milan Zíka. Vychází v Husinci 1x za 
měsíc.Vydalo Město Husinec, Prokopovo nám.1, IČO 
250449 dne 14. 03. 2015 jako číslo 188. Za věcnou 
správnost příspěvků odpovídají autoři.

Druhým hostem 
talkshow bude 
Zdeněk Troška

Premiéra husinecké talkshow 
se povedla náramně. Na prvního 
hosta žokeje Josefa Váňu vás 
přišlo opravdu hodně a maximál-
ně jste naplnili kulturní dům, za 
což vám patří velké díky. Sestřih 
prvního dílu si můžete pustit na 
www.youtube.com, kde video 
najdete pod heslem „husinec-
ké křeslo“. Věříme, že přijdete 
i na březnové křeslo, do kterého 
usedne další známá tvář české-
ho veřejného života, a to režisér 
pocházející z jihočeských Hoštic 
Zdeněk Troška. 

Lístky na 26. března zakoupíte 
na městském úřadě. Tentokráte 
jsou v prodeji přímo místenky. 
Cena lístku je 70 Kč, zlevněné 
za 50 Kč. Telefon: 388 331 101.

Lentilkový 
sloupek

Dětské centrum Lentilka, z.s. 
zve všechny velké i malé na zážit-
kovou akci “Vzhůru do vesmí-
ru”, která se uskuteční dne 11.4. 
od 15:00 hod na dvoře obecního 
úřadu. Akce se uskuteční v sou-
vislosti s Mezinárodním dnem 
kosmonautiky a letectví. 

Touto cestou zároveň děku-
jeme všem, kteří se podíleli na 
přípravě a realizaci dětského kar-
nevalu konaného dne 14.2.2015. 
Děkujeme především Městu 
Husinec za poskytnutí sálu a fi-
nančního daru. Velké díky patří i 
dalším sponzorům a v neposled-
ní řadě dětem a jejich rodičům za 
účast a za báječnou atmosféru.

Upozorňujeme, že stále  
probíhá soutěž o lentilkovského 
maskota. Své výtvory a obrázky 
(nezapomeňte uvést své jméno 
a adresu) doneste do knihovny 
v Husinci v otvíracích hod-
inách. Termín uzávěrky soutěže 
je 31.3.2015. Vyhlášení vítěze 
proběhne na dětském dni dne 
30.5.2015. Vítěz bude náležitě 
odměněn. Děkujeme.

Jaroslav Maryška, kulturní komise

březen 2015

Sobota 14. 3. Krato-                        
chvíle–Švancenberk–Hradce–PP 
Pančice–Mičovice 13 km BUS 
8:30 návrat 16:20 

Sobota 21. 3. Písek-Zátavský 
most-Putim-Ražice 18 km ČD 
7:34 návrat 16:23 

Sobota 28.3.15 Písek-U Vodá-
ka-Jarník-Písek 13 km ČD 7:34 
návrat 16:23

Sobota 4. 4. Horní 
Planá-Maňávka_Olšina žst.-
Květušín-Hořice na Šumavě 17 
km (9 km) ČD 8:32 návrat 17:29.

Sobota 11. 4. Bavorovské 
Svobodné Hory – Strunko-    
vice nad Blanicí 16 km ČD 7:34 
návrat 16:23

Turistika
Milan Zíka, šéfredaktor

Ve čtvrtek 26. února proběh-
la v modlitebně Církve bratrské 
přednáška o budoucí podobě 
PMJH. Veřejnosti se postupně 
představili ThDr. Tomáš But-
ta - patriarcha CČSH, Ing.arch 
Petr Fuchs - autor projektu ex-
pozice, Hynek Petřina - vedoucí 
stavební části projektu. Zhru-
ba padesátka posluchačů se od 
nich dozvěděla např. to, že pro-
voz zůstane zachován v původ-
ním rozsahu (květen – říjen) a 
bude ho zajišťovat správce a dva 
průvodci. Bývalá Galerie Josefa 
Krejsy se stane pevnou částí ex-
pozice, bývalá kancelář správce 
se přemění také v expoziční 
místnost – ale jednak zaměřenou 
na Husinec jako takový, jednak 
uspořádanou tak, aby umožňova-

la instalaci dočasných výstav. 
Další nově zpřístupněná míst-
nost nabídne místo ke ztišení a 
rozjímání. Husova světnička 
nedozná velkých změn. Celou 
expozici si návštěvníci mohli 
představit díky představené 
prezentaci.

Ze zahrady již dávno zmize-
la nevhodně umístěná stavba se 
sociálním zařízením a také smrk, 
který byl sice dominantou, ale 
naprosto nevhodnou a potenciál-
ně nebezpečnou. Projekt zahr-
nuje i obnovu pódia; to bude ale 
mobilní, nikoliv pevné.    

Celý objekt bude tempe- 
rován dvěma tepelnými čerpad-
ly.  Celkové náklady dosáhnou 
přibližně 25 mil. korun. Zásad-
ní částku na ni uvolnila vláda 
teprve na sklonku podzimu 2014, 
finančně přispěl i Jihočeský kraj.

O podobě památníku MJH

Ondřej Babka, kulturní komise

Máme tady další měsíc a 
Husovy oslavy se nám rychle 
blíží. Ještě než Vám ale před-
stavíme jejich program a to, 
jak budou letos vypadat, máme 
v Husinci řadu dalších vý-             
znamných akcí a skvělých kul-
turních programů.

Předně bych rád vyzdvihl 
připravované vyprávění příběhu 
historie podle Daniela Váni, 
které je na programu, tentokrát 
v pátek, 20. března. Z osobní 

zkušenosti mohu potvrdit, že pan 
doktor Váňa je skvělý přednáše-
jící a odborník v mnoha oblas-
tech, takže se určitě všichni, kteří 
mají alespoň trochu rádi historii, 
mají na co těšit.

Nejenom šestisté výročí upá-
lení Jana Husa si letos město 
připomíná...16. dubna totiž uply-
ne přesně 110 let od doby, kdy 
byl Husinec poprvé povýšen na 
město. Toto výročí si společně s 
Vámi připomeneme v kulturním 
domě projekcí filmů z první 
poloviny dvacátého století. 

V ten samý den se koná i festi-
val heligonek, na který zvu nejen 
všechny seniory, ale samozřej-
mě i milovníky těchto nástrojů. 
Při příležitosti tohoto výročí pak 
ještě v sobotu přivítáme pražský 
divadelní soubor, který k nám do 
Husince přijede zahrát jednu vel-
kou činoherní klasiku, která jistě 
potěší každého diváka - Sluhu 
dvou pánů. 

Věřím, že i nadále si budete 
chodit zpříjemňovat Vaše pod-
večery na městské kulturní akce. 
Těším se na shledání.

Čekají nás různorodé kulturní akce


