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

Mezi nejvýznačnější z Huso-
vých předchůdců možno počítat 
také žáka Milíčova, jihočeského 
rodáka   Matěje z  Janova. Byl 
to nejučenější, nejhlubší mysli-
tel před vlastní reformací.

Studoval v Praze, ale i na pa-
řížském vysokém učení - odtud 
je zván  „Pařížský mistr“. Stal 
se kanovníkem při chrámu Sv. 
Víta, kde jej pražský arcibiskup 
Jan   z   Jenštejna jmenoval zpo-
vědníkem. 

Ve svých spisech klade důraz 
na Písmo svaté a ve svých ná-
zorech spoléhá na biblické údaje 
daleko více, než na články cír-
kevních Otců a na tradici. Ve 
svém spise „O pravidlech Sta-
rého i Nového Zákona“ - psa-
ném latinsky - ukazuje směle na 
církevní zlořády. 

I on sdílí tehdejší názor na 
ANTIKRISTA, nepřítele člo-
věka i církve. Východisko vidí     
v návratu k Písmu a učí, že Slovo 
Boží je věčně platný a neměnný 
zákon. Všechny lidské zákony 
se mu musí podrobit. Bible se 
mu stala základní knihou, z je-
jíchž pravd a příkazů má se 
odvíjet zlepšení stavu církve i 
náprava mravů.

Pro naši reformaci bylo dů-
ležité, že i on kladl důraz na 
horlivé kázání v jazyce českém, 
tedy mateřském, a dále byl dů-
ležitý i jeho důraz na časté vy-
sluhování pod obojí způsobou. 
Právem je proto zván „Otcem 
utrakvismu“ - pod obojí, tedy 
kališnictví.

Když Matěj z Janova vystou-
pil proti uctívání obrazů svatých 

a proti   odpustkům, byl při-
nucen pražskou synodou roku 
1389 k veřejnému, avšak toliko 
částečnému odvolání.

K Husovým předchůdcům 
pak řadíme i nekněze, ale zato 
horlivého náboženského mys-
litele z řad   laiků - Tomáše ze 
Štítného (nar. 1330).

Ač nebyl theologem a uče-
ným univerzitním mistrem (byl 
vzdělán jako laik na pražské uni-
verzitě), osvojil si Písmo svaté 
a zanechal po sobě svérázné 
spisy, které se staly pokladnicí 
obrodných myšlenek, vedoucích 
k nápravě a zlepšení mravní si-
tuace     v církvi a v národě.

Uzpůsobil   český   jazyk pro 
pojmy písemnictví bohoslovec-
kého i filosofického, aby bylo 
možno v národním jazyce psát 

a vyjadřovat se a přiblížit mysli-
telské dílo i těm, kteří nebyli no-
siteli kněžských hodností. A tak 
i prostí lidé mohli užívat písmo 
svaté, které se v té době i Štít-
ného zásluhou začalo opisovat.
Sám psal mravoučné traktáty, 
jimiž dětem, mládeži i venkov-
skému lidu českým jazykem 
vykládá křesťanské povinnosti. 
Pokladem naší literatury zůstá-
vají jeho spisy  „Knížky šestery 
o obecných věcech“ a dále „Řeči 
besední“ a „Řeči sváteční“ - ja-
kési vyznání Tomáše ze Štítného 
ve formě   dialogu   svědčící o 
jeho snaze také přispět k rene-
sanci náboženského myšlení v 
době mravního úpadku.

Na celé dílo předchůdců na-
vazuje svým celým dílem Mistr 
Jan  Hus.

Vladimír Valíček: Díl desátý - Předchůdci Husovi III

Překvapivě právě v době 
panování našeho nejúspěšněj-
šího krále (a německého císaře) 
Karla IV. dochází k nejhlubší 
krizi církve. Již tehdy ozývají se 
hlasy mnohých našich theologů, 
filosofů a myslitelů na vysoké 
intelektuální úrovni volající po 
nápravě středověké církve. Sou-
hrnně je označujeme jako „před-
chůdce Husovy“. Když Karel IV. 
v roce 1378 umírá, má církev dva 
papeže. Mistru Janu Husovi je v 
té době 9 let.

Mnozí historikové viděli v 
úspěšné vládě Otce vlasti jen 
kladné stránky a unikaly jim udá-
losti svědčící o úpadku církve. 
Historik Vít Vlnas, ve dvojčísle 
časopisu Týden z 18.12.2006, 

hodnotí tu dobu tak, že naše 
země, podle něho, „byla křes-
ťansky vzorná až zhruba do 
doby Karla IV., což byla vůbec 
její nejslavnější éra. Pak ji ale 
zachvátila hereze, tedy husitství, 
které však přišlo odjinud. Re-
formace není v této interpretaci 
dějin autenticky česká, ale Češi 
byli tímto jedem nakaženi.“

I s takovýmto hodnocením se 
ještě dnes setkáváme. Ale místo 
polemiky se obraťme raději na 
renomovaného učence - histo-
rika první republiky, profesora a 
rektora Karlovy univerzity - Dr. 
Josefa Pekaře . Ten v učebnici 
Dějiny československé (1922) 
na str. 47 uvádí ve stati „Pokles-
lost duchovenstva a schisma cír-

kevní“ toto zjištění: „Nevážnost 
k stavu duchovnímu byla v té 
době mezi vzdělanějšími laiky. 
Příčinou bylo, že život kněží se 
nesrovnával s mravním posláním 
jeho. 

Statky církevní pokrývaly vel-
kou část země a rostoucí zbož-
nost majetného obyvatelstva 
dařila kostely a oltáře novými 
důchody. Far a kostelů vůbec 
a kněží při nich ustanovených 
bylo daleko více než dnes. Vše 
se stalo brzo hlavním pramenem 
mravní pokleslosti jeho: blaho-
byt a výhody kněžstva svábily 
mezi ně mnoho nepovolaných, 
jimž úřad jejich byl jedině příle-
žitostí k bezstarostnému životu. 
Mnozí důchody svých obročí 

pronajímali zástupcům, žijícím 
jen zahálce. Nejhorší bylo, že 
zlořádů těchto účastna byla ve 
velké míře sama stolice papež-
ská, osobujíc si obsazování vyš-
ších i nižších beneficií přímo a 
přijímajíc za ně vedle zvláštního 
desátku papežského značné vý-
kupné pod rozličnými formami. 
Obraz úpadku byl dovršen, když 
francouzští kardinálové zvolili 
si proti papeži římskému papeže 
avignonského (1378). Církev 
byla rozpolcena a oba papežové 
dávali se navzájem v klatbu.“

Do této situace vnášeli svá va-
rovná a uvážlivá slova všichni 
předchůdci M.J.Husa i on sám - 
ne proto, aby církví škodili, ale 
napomohli k nápravě.

Vladimír Valíček: Díl osmý - Předchůdci Husovi I

Císař Karel IV. patřil k pří-
znivcům opravných snah v 
církvi, tak jako je podporoval i 
první arcibiskup pražský Arnošt                 
z Pardubic. Proto povolal k ná-
pravě německého duchovenstva 
v Praze augustiniánského mni-
cha, rodáka z Horních Rakous 
Konráda  Wldhausera.

Ten kázal v Praze v kostele       
u Sv. Havla, později v Týnském 
chrámu, kde v klidu zemřel v roce 
1369. Kázal německy a chrám 
nestačil návalu věřících. Jeho 
výzvy k pokání nacházely ode-
zvu i proto, že byly v souladu s 
bezúhonným životem Waldhau-
serovým. Ukazoval na přepych a 
rozmařilost církve a mládež vedl 
k počestnosti. Když káral hrabi-
vost řádu žebravých mnichů, byl 
roku 1364 u arcibiskupa Konrád 

obžalován. Vždy se však obhájil.
Jeho žákem a význačným 

kazatelem počátku reformace 
byl   Jan Milíč z Kroměříže. 
Jako kanovník bohaté kapituly 
kroměřížské, později i pražské, 
i jako podkancléř Karla IV. do-
sáhl velké vážnosti. Provázel pa-
novníka i na jeho cestách. Přes 
znamenité postavení a prebendy 
zřekl se Milíč všech svých důsto-
jenství a výhod a a odešel jako 
prostý   kaplan  do Horšovského 
Týna. 

Po čase se vrátil do Prahy a 
stal se   lidovým kazatelem u 
Sv. Mikuláše na Menším Městě 
pražském a u Sv. Jiljí na Starém 
Městě. Po smrti Waldhause-
rově stanul jako kazatel „ohni-
vého slova“ v Týnském chrámu. 
Přísně zdůrazňoval nutnost po-

kání, aby na druhé straně půso-
bil laskavým napomenutím a 
věrohodným svědectvím svého 
života. Kázal pro velký zájem 
denně až pětkrát. 

Kritizoval církev a kněze, ne-
snášel zahálčivost a marnivost 
mnichů. V odvaze hlásat nekom-
promisně pravdu obvinil samého 
Karla IV. a přede všemi mu řekl: 
„Ty Jsi Antikrist!“ Následný trest 
od osvíceného panovníka přijal a 
nakrátko se znovu vrátil na kaza-
telnu. Byl také obviněn mnichy - 
podnikl proto roku 1367 cestu do 
Říma, kde se před papežem Ur-
banem V. nakonec ospravedlnil.

Když mu Karel IV. daroval 
pozemek na místě zbořeného 
pražského hampejzu, dal na něm 
Milíč postavit útulek pro kající 
se ženy a nevěstky, zvaný Je-

ruzalém. Prahu tehdy přirovnal 
Matěj z Janova k Sodomě a Go-
moře.

Když byl Milíč znovu obža-
lován z kacířství pro 12 článků, 
odebral se k papeži až do fran-
couzského Avignonu, ale než 
došlo k jednání, r. 1374 v tomto 
městě umírá a je pochován             
v tamní katedrále.

Ještě si připomeňme jednoho 
velkého učence, jímž byl Vojtěch 
Raňkův z Ježova, kterému pro 
jeho velké vzdělání přezdívali 
„muž hrozného učení“ a jež pů-
sobil v Paříži na univerzitě, kde 
i přednášel a dokonce se, byť na 
krátkou dobu, stal i jejím   rekto-
rem. Na pohřbu Karla IV. v po-
hřebním kázání nazval Vojtěch 
našeho slavného krále „Otcem 
vlasti“.

Vladimír Valíček: Díl devátý - Předchůdci Husovi II
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Jsem moc ráda, 
že se kulturní 
akce pořádané 
kulturní komisí 
s Ondrou v čele 
nadějně rozbí-
hají a váš zájem 
je důkazem pro-
spěšnosti této 
práce. Jejich 
výčet je uveden 

dále a tak se budu věnovat tomu, 
co není tolik vidět, ale pro Husi-
nec je velice významné.

Dokončila se oprava kanali-
zační shybky přes řeku Blanici. 
Probíhá přestavba čistírny od-
padních vod. Konkrétně probí-
hají stavební práce na česlovně 
a provozní budově. Jsou dokon-
čeny stěny monobloku ČS1 a 
OK2 a bude provedena zkouška 
vodotěsnosti těchto nádrží. Naše 
město ve spolupráci s Povodím 
Vltavy  vstupuje do programu 
129260 „Podpora prevence před 
povodněmi III“. V minulosti 
jsme získali  územní rozhod-
nutí, které nabylo právní moci 
v lednu 2015. Máme hotovou 
projektovou dokumentaci pro 
stavební řízení. Nově jsme za-
hájili jednání o výkupu pozemků 
dotčených stavbou, zatím s pří-
znivými ohlasy a pochopením 
od majitelů.  Předpokládané ná-
klady stavby protipovodňových 
opatření jsou cca 66 milionů bez 
DPH. Podpora z Ministerstva ze-
mědělství je 85% a zbylých 15% 
má jít do nákladů města Husi-
nec. Tak velká částka by prak-
ticky ohrozila investiční činnost 
města, proto intenzivně jednáme 
o podpoře na mnoha úrovních a 
příslib pomoci od vedení Jiho-
českého kraje pro rok 2016 vy-
padá nadějně. 

Určitě je prvořadá ochrana ob-
čanů a majetku před účinky po-
vodní! Všichni si pamatujeme 
jejich ničivou sílu a pokud mů-
žeme udělat něco, co může této 
katastrofě zabránit, tak to prostě 
udělat musíme. 

16. dubna oslavíme  výročí 
110 let od povýšení Husince na 
město. Osobně se těším na pro-
mítání historických filmů z Hu-
since. Zvu Vás moc i na další 
akce pořádané k této příležitosti.

Milan Zíka

Dne 5. 3. proběhlo ustavující 
zasedání nové Školské rady. Pří-
tomni byli všichni zvolení čle-
nové – za město Husinec Ing. 
Václav Heinzl a Radek Malec, 
za pedagogický sbor Mgr. Re-
nata Čechová a Mgr. Marian 
Jungwirth a za rodičovskou ve-
řejnost Kateřina Velková a Mgr. 
Milan Zíka. Hostitelem zasedání 
byla Mgr. Eva Zemanová, ředi-
telka školy. 

Ve veřejné volbě byl předsedou 
nové rady zvolen p. Zíka, místo-
předsedkyní pí. Čechová a jedna-
telem p. Jungwirth.

Paní ředitelka předložila Škol-
ské radě nový ŠVP a seznámila 
její členy s jeho strukturou a 
obsahem. Dále představila do-
končený projekt „Přírodovědné 
vzdělávání na ZŠ Husinec“, 
který znamenal nové vyba-
vení pro výuku přírodovědných 

předmětů a dílen. Paní ředitelka 
navrhla členům školské rady 
prohlídku školy, která však byla 
nad časový rámec setkání.

Následovaly další informace       
o novinkách ve vzdělávání a in-
formovanosti žáků - spolupráci 
se středními školami z Vimperka, 
Volyně a Strakonic - exkurze, 
studentské vstupy, seznámení 
s CNC stroji,  zapojení do M-F 
olympiády (spolupráce s firmu 
Rohde Schwarz Vimperk). Další 
novinkou je nabídka p. Čermáka 
na vedení kroužku obrábění na 
CNC frézce. Úspěšně pokračuje  
i spolupráce s DDM Prachatice, 
v jednání je spolupráce se Stu-
diem Atlantis z Volyně.

Dalším bodem jednání bylo 
hospodaření školy. V únoru 
2015 proběhla kontrola hospo-
daření školy ze strany zřizova-
tele, která neshledala nedostatky. 
Bylo dosaženo úspor ve výdajích 
za teplo, vodu, el.energii a tele-

komunikační služby. Připoje-
ním školy na kotelnu na sídlišti 
(plánováno na hlavní prázdniny) 
vzniknou volné prostory. O je-
jich využití se jedná - možností 
se nabízí více. 

Zapojení do školy života města 
probíhá v několika rovinách:

9.5.2015 - spolupráce s MS 
Budkov (dětský den, výstava 
trofejí, slavnostní vyhodnocení 
výtvarných prací žáků)

23.5.2015 - ekumenická pouť    
k výročí upálení M.J.Husa

30.5.2015 - otevření Centra 
M.J.Husa (Husova domku)

22.6.2015 - návštěva otáčivého 
hlediště v Č. Krumlově (výhodná 
cena vstupenek)

Pí. Velková se ptala na mož-
nost zpřístupnění areálu školy a 
školky v době mimo vyučování 
- pí.ředitelka informovala, že         
v tomto bodě probíhá diskuse       
s pí. starostkou o možnosti anga-
žovat správce areálu.

Ustanovení nové školské rady

Sloupek
starostky

Ludmila Pánková
starostka

číslo 189 duben 2015
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Jde to. Zkuste seznam
Milan Zíka, šéfredaktor

Jako úvodník pro toto číslo 
mám opět zamyšlení nad jedním 
z příběhů v knize Reginy Bret-
tové „Bůh nikdy nemrká“. Ten-
tokrát jde o hledání vztahu au-
torky se svou matkou. Píše se tu 
o tom, jak byl takový „nijaký“, 
prázdný; ne vlastně špatný, ale 
prostě bez obsahu. Díky mnoha 
sourozencům se nestihl vytvořit.

Pak autorku napadlo své 
matce dát k pětasedmdesátým 
narozeninám seznam pětasedm-
desáti věcí, za které je jí vděčná. 

Byla to práce na téměř celou 
noc. Seznam obsahoval vše 
možné - od jmen sourozenců 
přes oblíbená jídla po různé více 
a méně důležité zážitky. Díky 
tomu seznamu se obraz matky 
zaplnil a stal se plastickým. Výše 
napsané vám může připadat po-
divínské, ale většina z nás se 
nechává denně zavalit tolika in-
formacemi, že obrazy z dětství a 
informace o rodičích jaksi mizí. 
Přitom to jsou naše kořeny, to 
jsme my - bez kořenů být nelze. 
Přestože hodně z nás nevychází 
s rodiči, jak by si představovalo, 

všichni jsme od nich dostali ži-  
vot. A jakkoliv s ním můžeme 
být nespokojeni, je namístě za 
tento dar poděkovat.

 Kolik rodů v historii zmizelo, 
protože vymřely? Jaká obrovská 
energie a jak dlouhá historie rodu 
je v každém z vás, kdo tyto řád-
ky čte! Rodokmeny a náhrobní 
kameny mají svůj hluboký smysl. 
Nemají být pouhou vzpomínkou, 
ale naopak oporou. Jsme na řadě 
poslat život dál, prodloužit se-
znam o další generaci. A porozu-
mění si s rodiči? Pokud chcete, 
jde to. Zkuste seznam…

Eva Zemanová, ředitelka ZŠ

Vycházejícím žákům se blíží 
termín přijímacího řízení.              
Z naší základní školy odejde na 
střední školy celkem 14 žáků. 
Během dubna je čekají přijímací 
zkoušky, případně pohovory na 
škole, kterou si vybrali. Jiho-
český kraj doporučil gymnáziím 
využít testy Scio, ostatní střední 
školy budou realizovat vlastní 

formu zkoušek. Střední školy 
mají danou příslušnou váhu vy-
hodnocení přijímací zkoušky a 
prospěchu ze základní školy.

Základní škola v Husinci je od 
roku 2007 zapojena do projektu

Kalibro. Tento projekt je uznaný 
MŠMT jako jedna z forem testo-
vání žáků. V následující tabulce 
jsou uvedeny letošní výsledky 
žáků 9. ročníků.

Přejeme mnoho štěstí!

Přijímací řízení na střední školy



Dne 17. 4. proběhne zápis 
k předškolnímu vzdělávání na 
školní rok 2015/2016. 

Zákonný zástupce předloží 
vyplněné tiskopisy (dostupné na 
www.zshusinec.cz), platný ob-
čanský průkaz, originál rodného 
listu dítěte a lékařské potvrzení, 
že se dítě podrobilo pravidel-
nému očkování (bližší info na 
www.zshusinec.cz, telefonicky 
474770461-2, 388331234).

Zápis do MŠ bude probíhat od 
14:30 do 16:30 hodin v budově 
mateřské školy.

Zápis dětí do 
mateřské školky

Eva Zemanová, ředilka ZŠ

číslo 189 duben 2015
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Rada města na svých jednáních konaných dne 11. 3., 23. 3. a 1. 4.

schválila:
• Zaslání výpovědí z nájmu neplatičům nájemného v
• Pokácení stromu ve Světské ulici
• Odstranění náletových křovin a stromu ptačky v Žižkově ul.
• Pronájem kulturního domu na konání volejbalového turnaje - 28. 3.
• Rozpočtovou změnu č. 1/15
• Smlouvu o poskytování služeb - bioodpad
• Místní úpravy dopravního značení - autobusové nádraží
• Jednoměsíční výpověď z nájmu bytu v č. p. 93
• Objednání pamětních mincí k 600. výročí upálení MJH

projednala:
• Žádost o odprodej části pozemku parc. č. 639/3 v k. ú. Husinec
• Žádost o prodej pozemku parc. č. 977/1 písm. b) v k. ú. Husinec
• Žádost o odprodej části  pozemku parc. č. 639/3 v k. ú. Husinec
• Žádost o odprodej nepotřebného majetku obce - betonové panely
• Všechny tyto žádosti postupuje rada k projednání ZM   

 -   vyúčtování nákladů a výnosů ČEVAK za rok 2014  
 -   postup při realizaci protipovodňových opatření - výkup  
     pozemků         
 -   nařízení vlády č. 52/2015 - odměňování  zastupitelů  
 -   požární řád obce

Informace z jednání rady města

Eva Grunská, místostarostka

Všem zájemcům 
o četbu knih

V obecní knihovně byly vyřa-
zeny opotřebované a delší dobu 
nepůjčované knihy. Nabízíme 
všem, kteří rádi čtou, možnost 
zakoupení starších knih, 1 kus 
za 1,- Kč. 

Vybrat si můžete zatím vždy 
při otevření knihovny  v pondělí 
a ve čtvrtek od 15:00 do 17:00 
hodin  a kromě toho  každou 
středu od 9:00 do 12:00 hodin.
Využijte této možnosti!

Eva Grunská, místostarostka

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

Životní výročí v době od 15. 4. 2015 do 15. 5. 2014 oslaví:

Jaroslava ZEZULKOVÁ, Kostnická 243 Husinec
Bohuslav KRÁLÍČEK, Kostnická 276, Husinec

Marie PEŠKOVÁ, Kostnická 243, Husinec
Marie HRDLIČKOVÁ, Husova 143, Husinec

Karel BRAŠNIČKA, Husinec 198
Marie LEDREROVÁ, Jeronýmova 54, Husinec

Oslavencům srdečně blahopřejeme!

Společenská kronika

Iva Bernardová, matrikářka

Přijímací řízení pro nové zá-
jemce o studium ve školním 
roce 2015/2016 se uskuteční                  
v ZUŠ Vlachovo Březí - pro ta-
neční obor v pondělí 11. 5. mezi 
14:00 - 17:00 , pro hudební obor 
v pondělí 11. 5. a v úterý 12. 5.  
taktéž v čase 14:00 - 17:00. 

Kontakty: tel. ZUŠ: 388 
320 198 – ředitelna, 388 320 
199 – sborovna,           e-mail:               
zums.vb@tiscali.cz. 

Podrobnější informa-
ce lze získat také na webu 
www.zums-vb.cz.

Pro zájemce o 
umělecké vzdělání

Milan Zíka, vedoucí pobočky

Dalšími občánky narozenými 
v letošním roce jsou: 

 Magda Šicnerová, 
narozena 22. 3. 2015,
Miroslav Matějek, 
narozen 30. 3. 2015 

a Dalibor Chán,
narozen dne 1. 4. 2015

Rodičům srdečně 
blahopřejeme!

Noví občánci

Iva Bernardová, matrikářka

Dne 16. 4. ve 14:30 hodin při-
vítáme v obřadní místnosti MěÚ 
Husinec nové občánky. 

Mezi nejmladší občánky měs-
ta přivítáme prvního občánka 
narozeného v letošním roce Ja-
kuba Petráška, dále Adélu Ťá-
palovou a Tadeáše Tůmu.

Vítání občánků

Iva Bernardová, matrikářka

18/04 Netolice – Žitná – Vrbice 
– Vitějovice – Běleč – Těšovice 
18 km, sobota BUS 08:30 hod. 
Návrat: 16:23 hod. 
25/04 Zájezd: Kdyňsko a Vše-
rubský průsmyk 14 – 18 km, 
sobota Malé nám. 06:30 hod. 
Návrat: kolem 20:00 hod. 
02/05 U Sloupu (Vimperk) – 
Sudslavická stezka – Bohumi-
lice 15 km, sobota BUS 08:10 
hod. Návrat: 18:23 hod. 
09/05 Anín – Radešovské skály 
– Sušice 18 km, sobota BUS 
08:10 hod. Návrat: 18:23 hod.

Turistika

“Povýšení Husince nemá za-
jisté významu jen pro obyvatele 
domácí, nýbrž pro celý náš ná-
rod, který s uspokojením a pý-
chou pohlížeti může na rozkvět 
rodiště světlé hvězdy českého 
národa, tvůrce nové éry v životě 
našem, vzor pevnosti karakte-
ru, Mistra Jana Husa.“ To jsou 
úvodní slova článku Městu Hu-
sinci, zveřejněná v časopisu Šu-
mavské proudy v roce 1905.

Téhož roku, dne 16. dubna, se 
totiž stala významná událost, je-
jíž 110. výročí si v následujících 
dnech připomeneme. Nařízením 
císaře Františka Josefa, byl 
Husinec povýšen na město.
Jak je možné, že se dostalo této 
výsady malému městysu na úpatí 
Šumavy? Přijďte si popovídat 
o tomto výročí. Poté si promít-
neme šest dobových filmečků 
od současnosti Husince do roku 
1938. Poslední z filmů se jmenu-
je Husův kraj a dosud nebyl 
nikde zveřejněn. Je to unikátní 
snímek, nejen o Husinci v roce 
1940, z dílny Karla Misíka.

Husinec - 110 
let od povýšení

Milan Vančura

Dětské centrum Lentilka, z.s. 
zve všechny na Dětský den, který 
se bude konat dne 30. května ve 
14:00 v areálu základní školy. 

Lentilka bude slavit společně 
s Vámi své 1. narozeniny! 
Dárkem pro nás jsou všechny 
obrázky, které jste poskytli do 
soutěže. Děkujeme! 

Těšíme se až obrázky vyhod-
notíme a vybereme z nich naše-
ho maskota.

Lentilka oslaví 
první narozeniny 
na Den dětí

Marie Tomanová



číslo 189

www.facebook.com/mestohusinecwww.husinec.cz

Přehled nejbližších potvrzených kulturních akcí
16. dubna (čtvrtek)    Oslava 110 let od povýšení Husince na město 
    16:00      Festival heligonek   Kulturní dům, vstupné 20 Kč
    19:30      Promítání starých filmů z Husince  
18. dubna (sobota)  19:00      Divadelní soubor AMADEUS Kulturní dům, vstupné 50 Kč
          „Sluha dvou pánů“    
23. dubna (čtvrtek)  18:00      doc. PhDr. Petr Hlaváček PhD. 2. patro MěÚ, vstup zdarma
          „Nový Izrael? Národní mesianismus v období české reformace“
30. dubna (čtvrtek)  18:00      Husinecké křeslo pro hosta  Kulturní dům, vstupné 70 Kč
          se sexuologem Radimem Uzlem      zlevněné 50 Kč
1. května (pátek)        Sokolský sportovní den  Kolbiště
          pořádá Sokol Husinec
1. května (pátek)  18:00      Zahájení výstavy   Městská knihovna
          „Literární a historický odkaz mistra Jana Husa“
3. května (neděle)        Jezdecké závody   Kolbiště
          pořádá Sokol Husinec      
7. května (čtvrtek)  13:15      Vzpomínková jízda k   před hasičskou zbrojnicí
          osvobození jihozápadních Čech

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. 04. 2015 jako číslo 189. Za věcnou 
správnost příspěvků odpovídají autoři.

Třetím hostem 
talkshow bude 
Radim Uzel

Že bude mít městská talkshow 
takový úspěch jsme asi v kul-
turní komisi nečekali nikdo. Je to 
ale tak. V březnu jste na teprve 
druhého hosta v křesle režiséra 
Zdeňka Trošku dokonce dokáza-
li vyprodat celý kulturní dům! 
Moc vám všem děkujeme a 
zároveň pro vás máme informaci 
o tom, kdo bude dalším hostem. 

Po sportovci a filmovém 
režisérovi usedne do našeho 
křesla známý gynekolog, sexuo-
log a popularizátor sexuologie 
Radim Uzel.

Lístky na 30. dubna zakoupíte 
na městském úřadě. Opět jsou 
v prodeji přímo místenky. Cena 
lístku je 70 Kč, zlevněné za 50 
Kč. Telefon: 388 331 101.

Obnovené
jezdecké
závody

TJ Sokol Husinec vás srdečně 
zve 1. 5. 2015 na tradiční 
SOKOLSKÝ SPORTOVNÍ 
DEN na kolbiště v parku, kde 
se opět můžete těšit na jez-
decké ukázky drezury, parkuru 
a spřežení. Odpoledne budou na 
programu sportovní disciplíny 
pro všechny sportovní nadšence, 
a to Farmářský překážkový sran-
da běh a klasický běh kolem 
parku o sladké odměny. 

Večer se můžete těšit na 
vyprávění a promítání z cest po 
Brazílii  Dominiky Oulické a Pe-
tra Machta, a následně na živou 
hudbu.

Dále vás chceme pozvat 3. 5. 
2015 na naše znovu obnovené 
JEZDECKÉ ZÁVODY, které      
k Husinci neodmyslitelně patří.

Přesné detaily o těchto akcích 
naleznete na plakátech, které se 
brzy objeví po Husinci.

Těšíme se na vás!

Jaroslav Maryška, kulturní komise

duben 2015

Milan Zíka, šéfredaktor

Kdo navštívil  20. 3. před-
nášku pana Mgr. Ing Daniela 
Váni PhD., kterou bylo oficálně 
zahájeno pásmo akcí věnované 
MJH, určitě nelitoval. Jednak se 
dozvěděl mnohem více, než sli-
bovala pozvánka na přednášku, 
jednak to bylo stylem, který 
by v hodinách dějepisu uvítal 
asi každý: poutavě, neformál-
ně, přitom fundovaně, věcně a            
v širokých souvislostech. 

První z objevných momentů 
byl ten, že Přemyslovci jako slo-
vo je plodem národního obrození 
– „Přemyslovci“ sami sebe 
označovali jako vládce, knížata 
nebo krále. Druhým momentem 
bylo připomenutí toho, že ač Kar-
el IV. je dlouhodobě považován 
za jednoho z největších Čechů, 
Čechem byl pouze po matce a 
Čechy se mu svou polohou ve 
středu Evropy velmi hodily k us-
kutečnění jeho mocenských am-
bicí. Takže by ho „Otcem vlas-
ti“ zřejmě nazvali všude, kde by 
vládl.  Třetím momentem bylo 

to, že Jan Hus nemusel být up-
álen, pokud by nepodlehl dojmu, 
že právě on je určen k tomu, aby 
napravil církev. Ale v roli, kte- 
rou si sám zvolil, už pak nebylo 
volby. Je dobré na tomto místě 
osvětlit, proč byl Hus upálen, 
a ne sťat nebo umořen hladem. 
Středověk  zjednodušeně řečeno 
chápal člověka jako nesmrtelnou 
duši a smrtelné hříšné tělo, které 
duši zabraňuje v dosažení nebe. 
Proto bylo třeba tělo ve vážných 
případech zlikvidovat úplně, 
tedy ohněm.  Výsledkem Huso-
va učení a smrti pak bylo to, co 
nazýváme husitským hnutím; 
de facto se jednalo o občanskou 
válku. Otázka Husovy posmrtné 
“viny“ za tuto skutečnost je dis-
kutabilní, protože se při důklad-
nějším a objektivním pohledu 
jednalo (jako v dějinách přečas-
to…) o snahu o přeskupení ma-
jetku. Podnětem přitom bylo 
právě chování Karla IV., který 
si z církve vytvořil mocenskou 
oporu pro svůj plán. „Přemys-
lovci“ její moc omezovali, Kar-
el IV. ji naopak štědře podporo-  

val – samozřejmě na úkor české 
šlechty, která bohužel  do té 
doby byla zvyklá na prebendy a 
chování jinde v Evropě nevídané 
(vydírání panovníků apod.). 
Takže snaha Husa a následně 
„husitů“ zbavit církev majetku 
většina šlechty přivítala. Výsled-
kem byla bitva u Lipan – kdysi 
popisovaná jako zrada šlechty 
na chudině, která toužila po so-
ciální rovnosti v duchu Husova 
učení (čemuž doba samozřejmě 
nedorostla). Bylo to nastolení 
relativně rovnovážného stavu 
majetkových poměrů a vlivu. 
Největším výsledkem husitství 
bylo dosažení svobody vyznání 
a existence přijímání podobojí – 
jev jinde v Evropě ještě více jak 
sto let nedosažitelný. Husitství 
tedy bylo první z občanských 
válek na našem území. Dalšími 
byl boj o vládu mezi Jiřím z 
Poděbrad a Matyášem Korvínem 
a pak třicetiletá válka. Tolik tedy 
„referát“ z přednášky Daniela 
Váni, se kterým je díky velkému 
zájmu v jednání další setkání, a 
to na květen, či červen. 

Bylo zahájeno pásmo Náš Mistr Jan
Dominika Oulická, TJ Sokol Husinec

Ke 110 výročí bude spuštěna nová aplikace
Jedná se o aplikaci, která mapu-

je přes 250 historických událostí 
Husince. U většiny událostí je 
odkaz na dobové dokumenty, 
který má za úkol přiblížit daný 
historický mezník. Každý zá-
jemce si může tuto aplikaci stá-

hnout po zadání hesla, skládající 
se z odpovědí na tři otázky z his-
torie našeho města. 16. dubna od 
19:00 hodin v kulturním domě 
prozradíme odkud si aplika-
ci můžete stáhnout a položíme 
i otázky, z nichž složíte heslo

umožňující stažení aplikace          
z internetu. Milan Vančura


