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

Začínáme seriál o životě a pů-
sobení našeho rodáka. Začněme 
přímo u kolébky. Narodil se          
v domku č. 36 (dříve 35), ale ne-
známe přesné datum narození. 
Palacký uvádí rok 1369, Bartoš 
posunuje rok narození až k roku 
1371. Současná věda považuje 
za pravděpodobnější rok dřívější.

O Husově matce víme toho 
velmi málo, neznáme ani její 
jméno. Již kněz Žalanský si 
stěžuje: „Nic nepíší hystorici o 
tom, kdo jsou tohoto Mistra ro-
dičové.“ Stejné stesky slyšíme 
i u Samuela Martinia z Dražan            
v jeho díle „Hussus et Lutherus“ 

– o Lutherovi mnoho zjistil, o ro-
dičích Husových žádné zprávy. 

I my jsme odkázáni jen na le-
gendární vyprávění, vznikající 
po smrti Husově. Jedna legenda 
uvádí, jak maminka vyprováze-
jící Jana na studia prý sedmkrát 
za cestu padla na kolena, mod-
líc se, aby Jan zdárně studoval. 
Jednou zase matka napekla pro 
školního mistra koláče a vykr-
mila husu, ta jí ale cestou mezi 
Husincem a Prachaticemi utekla. 

Hus sám jen několikrát letmo se 
o své matce zmínil. Vděčně o ní 
psal, jak ho naučila se modlit.

Ferdinand Pátek zaznamenává 

pověst o matce Husově v sou-
vislosti s Husovou skalkou: pod 
řečenou skálou Hus předpově-
děl matce svou smrt upálením. 
Jedenkrát skryl se před bouří            
a matka jej začala hledat. Našla 
ho sedícího, jak ukazuje na od 
blesku zažehnutý hořící keř. Pra-
vil: „Vidíš, matičko, jako tento 
keř, tak také já ohněm sejdu“.

Jiní vidí na skále tvář Husovy 
matky. Přes nedostatek zpráv      
o rodičích víme, že matka jeho, 
byť prostá venkovská žena, vy-
bavila ho upřímností, hlubokou 
zbožností a poznanou pravdou 
plynoucí z víry. Hus si to připo-

mínal  a jako veliké dary, které 
mu do života dala, uváděl tato 
její slova: „Amen, tak Bóh daj“     
a „V čem, ó synu, opraví mláde-
nec cesty své? Zdaliž ne v ostří-
hání slov Božích.“

Současně historik Jaroslav 
Kovář uvádí, že se Hus prý na-
rodil na místě pod Kratušínem, 
kde matku přepadly bolesti, když 
spěchala ke své matce do Dobi-
šova mlýna. Prý v těch místech 
stála kaplička u cesty do pěti 
směrů – do Lažišť, Kratušína, 
Drslavic, Chlístova a Zábrdí.

O Husově matce napsal báseň 
Josef Svatopluk Machar.  

Pátrání po identitě Husova otce 
a dalších členů rodiny – jak uvádí 
historik F.M.Bartoš – je téměř 
beznadějné. Krásný obrázek „Z 
mladých let Husových“ (sebrané 
spisy Jiráskovy, 1931) uvádí, že 
Jan jen tak mimochodem jme-
nuje otce Michala a o rodině vy-
povídá jen to, že měl bratra. 

U otce Michala známe jen jeho 
jméno ze zápisu v knize svě-
cenců, kde se uvádí, že Jan (náš 
Hus), syn Michalův z Husince, 
podle matriky svěcenců  z let 
1395 – 1416 přijal 3. dubna 1400 
svěcení na jáhna (Johannes Mi-
chaelis de Husinec). 

To je vše, neboť syn Jan (na 

rozdíl od několika zmínek o své 
matce) se    o něm nikde nezmi-
ňuje.

V moderním životopise Husově 
od Melchiora Vischera   z r. 1940 
je uveden nepřímý výrok Janův o 
svém otci. Vischer je beletrista a 
nikde neuvádí, odkud k tomuto 
zjištění dospěl. Avšak z tohoto 
zjištění můžeme aspoň vyvodit 
to, že otec byl spíše chudý, nezá-
možný člověk. 

Naopak odhad archiváře tře-
boňského J. Salaby, že měl živ-
nost a byl patrně zámožným 
formanem, může býti sice ná-
zorem sociologa, ale není pro to 
žádný důkaz. Je to jen mínění. 

Husova vlastní vyjádření na-
svědčují spíše tomu, že rodina 
byla chudá, i když mnozí his-
torikové poukazovali na rodný 
dům, původně roubený, potom 
goticky přestavěný, nakonec do 
podoby renesanční, který mohl 
ukazovat, že rodina Husova ne-
byla nejchudší.

Z jiných příslušníků rodiny se 
Hus zmiňuje o svém bratrovi 
a jeho synech, a to krátce před 
upálením, v listě psaném svému 
žáku Martinu z Volyně. Bratr 
byl asi již mrtev a Jan Hus mohl 
být poručníkem jeho dvou synů.       
V předtuše, co jej čeká, Hus Mar-
tina prosí, aby dal chlapce na ře-

meslo z obavy, že by se na dráze 
duchovní neosvědčili. F.J. Bar-
toš se domnívá, že jeho bratr je 
totožný se staroměstským praž-
ským občanem Martinem Husem 
a soudí, že se též přistěhoval do 
Prahy.

Nakonec: epizoda – hledání ro-
dokmenu Husa, které podstoupil 
za Protektorátu ředitel Fr. Koch z 
Holandska (hledaje dokumentaci 
pro svůj arijský původ) a zaslání 
tohoto rodokmenu r. 1939 do 
Husince. Výsledek čítá celkem 
124 předků – až k r. 1370-1382. 
Ale jak už kdysi varoval Sedlá-
ček – pozor na falsifikáty, může 
i zde jíti o podvrh.

Hus navštěvoval v Prachaticích 
tzv. partikulární (základní) školu, 
byl kostelním zpěvákem a r.1385 
(podle prof. Novotného), tedy asi 
v šestnácti letech, odchází na stu-
dia do Prahy.

 Na univerzitě studuje prů-
měrně, r.1393 dosahuje na fa-
kultě filosofické (tehdy řečené 
artistické) první akademické 
hodnosti – bakaláře. V téže době 
univerzitu navštěvují i dva jeho 
krajané – Křišťan z Prachatic se 
stal bakalářem r.1388, Mikuláš   
z Prachatic r.1392. 

Křišťan v Praze Husa podporo-
val (Hus si vydělával opisováním 

a posluhou a nazývá jej přítelem 
a „dobrodincem nejvzácnějším“, 
neboť mu pomohl, aby se v Praze 
existenčně uchytil). 

Studenti se tehdy měli skutečně 
co ohánět a žili většinou v bídě. 
Někteří složili jako asistenti          
u profesorů, i s nimi bydlili, po-
sluhovali jim a uklízeli; říkalo se 
jim famulové. I Hus byl takovým 
famulem u profesora Štěpána       
z Kolína. Ten jej také uvedl do 
koleje v Karolinu, kterou zřídil 
král Václav IV.

Po studiu na artistické fakultě, 
která byla fakultou nejnižší           
a na níž se vyučovalo nejprve 

trivium a později quadrivium 
– dohromady sedmero svobod-
ných umění – pokračoval Hus 
dál a dosáhl titulu mistra a mohl 
již sám přednášet. Současně stu-
doval  i na fakultě theologické, 
kde ale dosáhl pouze hodnosti 
bakaláře. 

Mistrem či doktorem theolo-
gie se nikdy nestal. (Na soudu 
v Kostnici jej učení bohoslovci, 
doktoři, z tohoto důvodu pře-
hlíželi.) Přesto se r. 1402 stal 
děkanem právě theologické fa-
kulty    a později dosáhl hodnosti 
nejvyšší – stal se rektorem celé 
univerzity.

V r.1402 mu již zmíněný pro-
fesor Štěpán z Kolína, jeho 
ochránce, uvolnil cestu na kaza-
telnu v Kapli Betlémské (vzdal 
se v jeho prospěch funkce kaza-
tele a správce), kde potom Hus 
působil jako věhlasný kazatel 
mnoho let. Později byl Hus vy-
svěcen na kněze a působil na 
farách v Praze, což mu již zajiš-
ťovalo obživu.

Více než theologii inklinoval 
však Jan Hus k filosofii; později 
se přimkl k politickému a národ-
nímu dění na univerzitě i ve spo-
lečnosti a stal se naším největším 
reformátorem.

Vladimír Valíček: Díl první - Matka

Vladimír Valíček: Díl druhý - Otec

Vladimír Valíček: Díl třetí - Studium

Autor následujících řádků, pan 
Vladimír Valíček, žil v Husinci 
v letech 1990 – 2013. Byl dlou-
holetým kazatelem Církve čes-
koslovenské husitské, zaníceným 
a velmi fundovaným obhajova-
telem, znalcem a propagátora 
Jana Husa a horlivým zastáncem 
ekumeny; především však velmi 

milým člověkem. V Husineckém 
zpravodaji začal před devíti lety 
vycházet rozsáhlý seriál o životě 
a díle Mistra Jana. Tímto číslem 
jej začínáme při příležitosti vý-
znamného Husova roku otisko-
vat znova, protože soudíme, že 
Jan Hus i Vladimír Valíček si to 
zaslouží. 

Pan Valíček nás opustil 
14.února 2013.

Milan Zíka, šéfredaktor



Pište prosím, 
pište. Už jste 
nám vyplnili a 
předali neče-
kaně mnoho 
dotazníků. Vět-
šinou kladete 
důraz na pro-
blémy a nedo-
statky, které se 
tradují, ale pou-

kazujete i na věci nové. Je brzy 
na vyhodnocení, přesto se musím 
zmínit o několika konkrétních 
poznatcích. Mile mě překvapila 
reakce na první otázku - „Co 
se Vám vybaví, když se řekne 
Husinec?“. Mnozí odpovídají 
– domov, vzpomínky na mládí, 
Mistr Jan Hus, krásná příroda 
i husinecký chléb – to je velmi 
pozitivní. Často poukazujete na 
potřebu lépe se starat o parky. Je 
to aktuální problém, který řešíme 
s odborníky. Máme podánu žá-
dost o dotaci z programu Rozvoj 
venkova a krajiny. Ono nejde 
jen o pořádek a lavičky, téměř 
šedesát stromů v první polovině  
dolního parku vyžaduje různou 
úroveň péče. Zásahy spočívají v 
odstranění suchých větví, ošet-
ření ran, dutin, zvýšení stability 
dřevin a odlehčení časti korun.  
Není to žádná kosmetika. Před-
pokládané náklady jsou v řádech 
statisíců korun, proto je potřeba 
dotace.  Dobrou zprávou je, že 
máme před sebou dětský kar-
neval. Lentilky jsou výborné a 
mají vše připraveno. Kulturní 
komise zase zve, a já se připo-
juji, na „Ples města Husince“ v 
kulturním domě. Zajímavý bude 
také start akce „Husinecké křeslo 
pro hosta“ za účasti legendár-
ního žokeje  Josefa Váni. Velký 
zájem předpokládám i u besedy 
s autorem expozice Památníku 
Mistra Jana Husa, akademickým 
architektem Petrem Fuchsem, a 
s panem patriarchou Tomášem 
Buttou, která se z důvodu větší 
kapacity uskuteční v modlitebně 
Církve bratrské.  Osobně se těším 
na mé první vítání občánků. Bu-
deme vítat děti narozené  kon-
cem roku 2014.  Těším se na 
setkávání, děkuji všem, kteří mi 
poslali dotazník, a prosím - pište 
dál!

Otázka, která tady v jeho rodi-
šti visí ve vzduchu. Pokud o něm 
nic nevíme, tak k ničemu. Kdysi 
jsem se před Husovým domkem 
setkal s jedním německým kaza-
telem, který mi řekl: „Kdyby se 
někdo takový narodil tam, kde 
bydlím, tak to město z toho žije.“ 

Musel jsem mu dát za pravdu. 
Proč jeden z mála Čechů, který 
skutečně zasáhl do dějin světa, je 
v Čechách tak málo populární? 
Pro svou vyhraněnost? Možná 
máme v Čechách tendence vní-
mat vyhraněné lidi jako extre-
misty. Tak nám vadí, že se kvůli 
jeho názorům rozpoutaly husit-
ské války a později i válka tři-
cetiletá a další a další?  Dnes se 
ví, že na stejné věci jako Hus a 
jeho vzor Viclef přišli i další my-
slitelé, dokonce přímo v Římě, 
jen je neměli odvahu říkat. A za 
války po své smrti Hus rozhodně 
nemohl. 

Nebo je pro nás příliš nedo- 
stižný tím, že šel pro svoje ideály 
na samu mez pozemské exis-

tence? V televizi běžná praxe – 
zemřít pro ideály nebo při plnění 
povinností. Ve skutečném životě 
to najednou vypadá jinak. Jako 
kdyby v běžném životě nemohly 
existovat ideály a oběti pro ně.

A nebo Husa nebereme proto, 
že ho prostě neznáme, že mu 
nerozumíme? Nedivím se. Veš-
keré jeho uvažování je obráceno 
směrem k Bohu. Pro většinu ná-
roda je dnes toto slovo pouhou 
součástí zvolání při údivu nebo 
vzteku, bez jakékoliv další ná-
plně – snad má jen dokreslit ve-
likost našeho údivu nebo vzteku. 
Historicky vzato se ale zvoláním 
“Pane Bože“ podvědomě dovo-
láváme nejvyšší autority, jaká v 
naší kulturní oblasti  existuje – 
nebo řekněme do konce XIX.sto-
letí existovala. V době Husově a 
ještě dlouho potom ve světě po-
zemském neexistovalo nic, co by 
se dělo bez Boží vůle. Taková 
byla všeobecná představa a z ní 
jediné vycházeli všichni mysli-
telé – více i méně významní. 

Pokud toto nebudeme uvažo-
vat, bude nám Hus i další mysli-

telé té doby a podobného ražení 
stále vzdálený a nesrozumitelný. 
Svým způsobem byl ve špatnou 
dobu na špatném místě. Ale ná-
sledky svého konání nesl tak 
statečně, že měl velkou řadu ob-
divovatelů už ve své době, která 
nebyla nijak „něžná“. Myslím, že 
i kdybychom nerozuměli Husovu 
myšlení a odkazu, pořád zbývají 
minimálně tři věci, kterých by-
chom si na něm měli cenit: 

- Odvaha a statečnost říkat prav-
divé skutečnosti mocným nepří-
jemné a nést za toto následky. 

- To, že se příliš neliší psaná a 
zvuková podoba našeho jazyka; 
jinak řečeno – s výjimkou „ch“ 
má každá hláska svoje písmeno. 
Srovnejte to s angličtinou či fran-
couzštinou.

- Snaha obnovit národní hrdost
Nakonec nemusíme s Husem až 

tak souhlasit. Ale mohlo by nás 
těšit, kolik lidí po celém světě  
přes už veliký časový odstup 
dodnes oslovuje, kolik lidí in-
spiroval, čím vším mnoha lidem 
imponuje. To se může stát jen 
opravdu velkým osobnostem. 

K čemu je nám Jan HusSloupek
starostky Milan Zíka, šéfredaktor

Ludmila Pánková
starostka

číslo 187 únor 2015

www.facebook.com/mestohusinecwww.husinec.cz

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

Životní výročí v době od 15. 2. 2015 do 15. 3. 2014 oslaví:
Alena KREJČOVÁ, Komenského 69 Husinec

Božena VOŠAHLÍKOVÁ, Kostnická 241 Husinec
Anna SVĚCHOTOVÁ, Kostnická 248 Husinec 

Oslavencům srdečně blahopřejeme!

Společenská kronika

Iva Bernardová, matrikářka

První občánek města Husince Jakub Petrášek se narodil 
dne 6. 1. 2015. Rodičům srdečně blahopřejeme. 

Sbor pro občanské záležitosti pořádá ve čtvrtek 5. 3. 2015 v 
obřadní síńi MěÚ Husinec vítání nových občánků. 

Mezi nové občany města přivítáme Gabriela Jakše, Alžbětu 
Brožovou, Kateřinu Maunovou a Matyáše Krejčího. 

Noví občánci

Iva Bernardová, matrikářka
Iva Bernardová, matrikářka

Připomenutí 
poplatků 2015

Poplatky za odpady, psy a 
pronájmy pozemků je možné 
uhradit bezhotovostně na běžný 
účet 2621281/0100, variabilní 
symbol – číslo popisné. Úhrada 
poplatků v hotovosti je možná v 
pracovní době městského úřadu 
v přízemí MěÚ. Splatnost poplat-
ku je dle příslušné vyhlášky do 
30.04.2015. Poplatek za odpady 
platí všechny trvale hlášené oso-
by 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 
jednotkách. Důchodci platí 40,-
Kč/pes. Připomínáme povin-
nost přihlašování a odhlašování 
poplatku ze psa.



Proč je nutné třídit komunální odpad
Václav Kalous, Jihosepar Vimperk

Za posledních 40 let došlo k 
nebývalému rozvoji technologií  
obalové techniky, výroby plastů 
apod. V praxi se  s těmito ma-
teriály setkáváme v potravinář-
ském a automobilovém průmys-
lu, ve výrobě spotřebního zboží. 
Asi nejvíce se to dotýká obalové 
techniky, neboť podle marketin-
gových kritérií platí heslo „obal 
prodává“.

Většina obalů po krátkodobém 
využití končí v odpadu. Nej-
běžnější jsou PET lahve a různé 
plastové, papírově plastové a pa-
pírové obaly. V kontejnerech s 
komunálním odpadem  končí též 
noviny, letáky, časopisy, knihy, 
sklo. Běžnou technikou likvida-
ce komunálního odpadu je jeho 
zavážení na předem připravené 
skládky. Tedy ukládání do země.

Bohužel toto je naprosto nepři-
jatelné, neboť plasty, plastové 
obaly a poloobaly i sklo se v zemi 
nerozkládají. Papír sice ano, ale 
ne tak, aby půdu obohatil o hu-
mus. Odpady tak mají negativ-
ní vliv na půdu, čistotu přírody, 
často navíc s časově odloženým 
účinkem. Veškerá ekologická 
opatření proto směřují k tomu, 
aby se tyto do země nedostávaly. 
Proto tendencí pro budoucnost 
a pro zachování čisté přírody je 
komunální odpad čistit, recyklo-

vat a zbytek spalovat.
Ve Vimperku za tímto účelem 

koncem roku 2013 byla dána do 
provozu nová velká provozovna 
firmy Jihosepar a.s. pro třídění a 
separaci veškerých plastů, papí-
ru a skla. Pro další léta se uvažu-
je využít velké výrobní kapacity 
k rozšíření portfolia sortimentu o 
další druhy odpadů. Rozlohou a 
zejména kapacitou  je jednou z 
největších v jižních Čechách, po-
kud ne největší. Ve třísměnném 
provozu by měla dokázat zpra-
covat 45 - 50  tis. tun tříděného 
odpadu ročně.

Při měsíčních kontrolách a ná-
sledných analýzách se ukazuje, 
že komunální odpad není 100% 
tříděn. Například na skládku 
v Pravětíně se do země dostá-
vá jednou tolik odpadu, než je 
v označených kontejnerech pro 
plasty, papír a sklo. To skutečně 
není dobré pro přírodu a pro bu-
doucnost naši dětí, vnuků a pra- 
vnuků.

Vyhláška 321/2014 Sb. ukládá 
obcím a městům způsoby zajiš-
tění odděleného soustřeďování 
složek komunálních odpadů po-
čínaje sběrnými dvory a konče 
kontejnery, sběrnými nádobami 
či pytlovým způsobem uklá-
dání  tříděných odpadů. Zákon 
229/2014 Sb. ukládá povinnosti 
obcí, měst a fyzických osob při 
nakládání s komunálním odpa-

dem.  Lze konstatovat, že města 
a obce toto dodržují a tím napl-
ňují literu zákona. Bohužel toto 
nelze říci o všech občanech. 
Doposud neexistuje 100% tří-
dění, o čemž svědčí kontejnery 
komunálního odpadu naplněné 
právě tříděným odpadem (plasty, 
papírem, sklem, v nejhorším pří-
padě i zářivkami, aku-bateriemi 
- nebezpečný odpad!), který je 
následně zavážen na skládce a 
dále to, že u kontejnerů s odpa-
dy se nachází další odpad, který 
sem nepatří, jako nábytek, různé 
kovy, televizory, rádia, PC, pneu, 
apod. Tedy odpad, který patří do 
sběrného dvora

Současný problém je tedy mož-
no spatřovat v tom, že ne že ne 
všichni občané přistupují k tří-
dění pozitivně. Prosím, věnujme 
této problematice maximální po-
zornost - chráníme přírodu pro 
další generace. Třiďme veškerý 
komunální odpad, nepotřebné 
dodejme do sběrného dvora. Je 
to zdarma.

Význam třídění komunálního 
odpadu spočívá ve třech aspek-
tech: a) v ekologii přírody   
(čistá příroda)

b) v ekonomice (recyklova-
ný odpad se dodává zpět do prů-
myslu)

c) v personální politice  
(nová pracovní místa – snížení 
nezaměstnanosti okresu)

Celkový výnos sbírky 
za Farní charitu Prachati-
ce je 312.320 Kč, což je o 
neuvěřitelných 70.000Kč více 
než loni. Do dvou po Husinci 
obíhajících kasiček se sešlo 
úžasných 10.971Kč a 9.252Kč, 
jejich výtěžek bude rozdě-
len mezi hospic a charitní 
projekty. Všem dárcům patří 
dík, velké poděkování zaslou-
ží i všichni „králové“ a jejich 
doprovod. 

Děkujeme, že 
jste se zapojili do 
Tříkrálové sbírky
Kateřina Budišová, zástupkyně 
koordinátorky TKS za FCH PT
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Rada města na svých jednáních konaných 26. ledna a 4. února

schválila:
• Výsledek výběrového řízení na akci „oprava kulturního zázemí pro spolkový život „(bývalé kino). 

Jako nejvýhodnější vyhodnotila nabídku firmy Luboš Kůs, Husinec.
• Po jednání s obyvateli Světské ulice dne 13.1.2015 rada rozhodla umístit v této ulici 2 zpomalovací 

pruhy, a to do 30.4.2015. Osazení včetně značek provede firma HUTES. Oprava nerovností vozov-
ky bude řešena v souvislosti s akcí „Oprava komunikace  Žižkova ulice“.

• Finanční příspěvek Svazu včelařů ve výši 3 tis.Kč.
• Stanovení koordinátora bezpečnosti práce na akci „Přestavba ČOV“ – Pavel Vondrášek, České 

Budějovice.
• Finanční příspěvek YMCA Husinec.
• Zadání vytvoření nových webových stránek města.

projednala:
• Žádost Tomáše Sýkory, Husinec č.110 o odkoupení části parc.č. 1087/1 v k.ú.Husinec na rozšíření 

zahrádky parc.č. 967/18, jejímž vlastníkem je Marie Sýkorová. Rada postupuje k projednání ZM.
• Anna Nováková, Václavské nám. 23, Praha, podala dvě žádosti o odprodej pozemku - pod stávající 

stavbou verandy (7 m2) a pod stavbou dřevníku (15 m2).
• Smlouvu o zápůjčce 5 mil.Kč mezi JVS České Budějovice a Městem Husinec. JVS zapůjčí městu 

na akci „přestavba ČOV Husinec“ 5 mil.Kč bezúročně na 10 let se splátkami 500 tis.Kč. ročně. 
Postupuje se k projednání ZM

• Předběžnou nabídku na ošetření stromů v dolním parku

Informace z jednání rady města

Eva Grunská, místostarostka

Tátové by 
mohli číst 
dětem

Hledám touto cestou tatínky, 
kteří   by  se   chtěli   zapo-
jit         do projektu    „Tátové 
čtou dětem“.

Vyhlašovatelem projektu je 
Liga otevřených mužů (www.
ilom.cz). Přibývá studií dokláda-
jících, jak je důležité, aby tátové 
(a muži obecně) ve výchově byli 
aktivními účastníky – ne jen 
„opatřovateli peněz“. 

Přibývá naštěstí i mužů, kteří 
na tuto výzvu slyší – ať už rozu-
mem,   nebo   pocitově.     Rád 
bych proto realizoval, pokud to 
půjde, dva seriály tátovských 
čtení – jeden ve spolupráci s 
knihovnou, druhý s mateřskou 
školou. 

Prosím táty a muže, které tato 
vize oslovila, aby se ozvali na 
telefon 608 351 847 nebo mail 
zika.husinec@seznam.cz.

Milan Zíka
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Přehled nejbližších potvrzených kulturních akcí
14. února (sobota)     14:00      Dětský karneval   kulturní dům, dospělí 50 Kč
          pořádá Lentilka, z.s.        děti 30 Kč
19. února (čtvrtek)  18:00      Husinecké křeslo pro hosta  2. patro MěÚ, vstupné 50 Kč
          s žokejem Josefem Váňou       důchodci 30 Kč
21. února (sobota)  20:00      Maškarní bál    kulturní dům, vstupné 80 Kč
          pořádají husinečtí hasiči       masky 40 Kč
26. února (čtvrtek)  18:00      Tomáš Butta a Petr Fuchs  Církev bratrská, vstup zdarma
          “K ideové koncepci výstavy v Památníku Mistra Jana Husa“
28. února (sobota)  19:00      Ples města Husinec   kulturní dům, vstupné 100 Kč
          Kapela TopBand, vystoupí mistryně ČR v poledance L. Šimková
5. března (čtvrtek)  19:00      Divadelní soubor DUTAM  kulturní dům, vstupné   50 Kč
          „Doktor Kott přemítá aneb Hra o hře hry“   důchodci 30 Kč
19. března (čtvrtek) 18:00      Mgr. Ing. Daniel Váňa PhD. 2. patro MěÚ, vstup zdarma
            „Husitství v kontextu občanských válek českých dějin“

Již čtrnáct dní jste měli 
možnosti zakoupit si lístek a za-
rezervovat místo na ples města, 
který se koná v sobotu 28. úno-
ra. Činit tak můžete i nadále.      

Z důvodu velkého zájmu však 
již mnoho volných míst k sezení 
není. V případě zájmu volejte 
na matriku Městského úřadu v 
Husinci. Cena lístku je 100 Kč. 

Lenka Kosmatová, Lentilka, z.s.

Zapojte se i vy 
do lentilkovské 
obrázkové soutěže

14. února Na běžky : Bischofs-
reuth, 25 km, ČD 8:32, návrat 
17:29.

Turistika

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. 02. 2015 jako číslo 187. Za věcnou 
správnost příspěvků odpovídají autoři.

Prvním hostem 
talkshow bude 
známý žokej

Do Husineckého křesla pro 
hosta budou usedat známé osob-
nosti z kulturního, politického, 
ale i sportovního života. Budou 
odpovídat na otázky zvídavého 
moderátora, po kterých se do-
stane i na dotazy přítomných 
diváků. Pakliže chcete na vlastní 
oči vidět a na vlastní uši slyšet 
lidi, kteří ve svém oboru něco 
dokázali, pak si nenechte “Husi-
necké křeslo” ujít.

Vůbec prvním, kdo do křesla 
usedne, bude dostihový jezdec, 
chovatel koní, trenér, osminásob-
ný vítěz Velké pardubické a velká 
osobnost českého sportovního 
prostředí Josef Váňa.

Lístky v ceně 50 Kč jsou již 
nyní k dostání na městském 
úřadě.

Ve středu 4. března bude 
Husincem procházet mistr ko-
minický František Regál. Zájem-
ci o jeho služby (čištění a prohlíd-
ka komínu) necht se nahlásí na 
matrice MěÚ - 388 331 101.

Kominík

Iva Bernardová
Lístky na ples jsou již v prodeji

Dětské centrum Lentilka, z.s. 
vyhlašuje soutěž o nejlepšího 
maskota. 

Své výtvory a obrázky (ne-
zapomeňte uvést své jméno a 
adresu) doneste do knihovny        
v Husinci v otvíracích hodinách. 

Termín uzávěrky soutěže je 
31. března. Vyhlášení vítěze 
proběhne na dětském dni dne 30. 
května. 

Vítěz bude náležitě odměněn. 
Děkujeme za kreativní nápady.

Ondřej Babka, předseda kult. komise

Kulturní komise 
města podala 
žádosti o granty

Na lednových jednáních kul-
turní komise města ve složení 
Ondřej Babka, Marie Tomanová, 
Jaroslav Maryška byly projed-
nány grantové možnosti v oblasti 
kultury. 

Kulturní komise k 31. lednu 
podala v dotačním programu Ji-
hočeského kraje Podpora kultury 
čtyři žádosti o dotační podpo-
ru v celkové výši 361 tisíc ko-
run. Tyto granty se týkají jednak 
podpory již tradičně konaných 
akcí, nově připravovaných akcí 
a za třetí také podpory realizace 
velkého výročí rodáka mistra 
Jana Husa.

Věřím, že naše snažení bude 
úspěšné a bude podporované Vaší 
návštěvou na již potvrzených ak-
cích.

Jaroslav Maryška, kulturní komise


