
Milan Vančura - Výběr významných únorových událostí:
V únoru 1949 byla dokončena konečná úprava plánů školy. Původní plány 
počítaly s vybudováním mateřské školy jako samostatné budovy, propojené 
s měšťanskou školou chodbou.
Pamětní kniha města Husince uvádí největší mráz v noci z 5. na 6. února 
1929. Bylo naměřeno 43 °C pod nulou. V některých místech byla řeka Bla-
nice zamrzlá až na dno.
V únoru 1441 byl veden útok na hrad Hus. K dobytí hradu nedošlo, a tak 
bylo zahájeno jeho obléhání. Lopata z Budějovic ohrožoval celé okolí svými 
loupežnými výpady. Přibík z Klenového, Jan Sedlecký z Prachatic, Petr 
ze Svojčína, Zmrzlík ze Lnář, města Vodňany a Klatovy ho po 6 měsících 
obléhání hladem Lopatu s jeho bandou vypudily a 8. září hrad zapálili a 
pobořili.
3. února 1932 byl dokončen výkup pozemků pro údolní přehradu.

Dnes nemohu 
začít jinak, než 
komentováním 
požáru rodin-
ného domku 
Kůsů. 5. února 
okolo 21. ho-
diny vypukl 
požár  v  pod-
kroví, který se 
rychle šířil. Pan 
Kůs duchapří-

tomně vyběhl i se svojí malou 
dcerkou rychle ven, a tím za-
chránil to nejcennější – lidské 
životy.  K požáru se sjeli hasiči 
z Prachatic, Vlachova Březí a 
Husince. Všem chci poděkovat 
za profesionální zásah a rychlou 
likvidaci požáru. Osobně jsem 
se celého průběhu zásahu zú-
častnila a pocity z přímé účasti 
jsou velice silné. Rodině bylo 
poskytnuto náhradní bydlení do 
doby, než se dům podaří opravit. 
Na nejbližším zasedání zastupi-
telstva města bude rozhodnuto o 
pomoci rodině finanční částkou. 

Uspořádání veřejné sbírky 
by bylo velice časově náročné. 
Krom souhlasu zastupitelstva 
města je potřeba povolení Kraj-
ského úřadu a to trvá delší dobu. 
Pokud má někdo chuť pomoci, 
může pana Kůse kontaktovat. 
Jsme malé město a skoro všichni 
se známe. Projev solidarity a 
pomoc v neštěstí je důležitým 
momentem v životě města a moc 
za něj děkuji.

A o hasičích zase z jiného 
konce. Podařilo se jim zorga-
nizovat Hasičský ples se vším 
všudy. Lidé se bavili a užívali 
společenské zábavy. Určitě by 
bylo fajn, kdyby i ostatní spolky 
a sdružení přišly se zajímavým 
nápadem. Rádi bychom jej po-
mohli zrealizovat! Máme spor-
tovce, myslivce, řemeslníky, 
učitele, důchodce. Zkuste to a 
uvidíme!

Spolu s Vámi se těším na ples 
města 27. února, při němž nám 
bude hrát osvědčená prachatická 
kapela TopBand a chytrým, in-
telegintním humorem nám večer 
zpestří Ivo Šmoldas. O občer-
stvení se stejně jako v loňském 
roce postará Míra Váňa. Pár 
lístků na stání je ještě k prodeji. 

Sloupek
starostky

Ludmila Pánková
starostka
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Úvodník šéfredaktora
Milan Zíka, šéfredaktor

25. února si připomeneme 
smutné výročí zmanipulování a 
zfanatizování jedné části a zas-
trašení a ovládnutí druhé části 
našeho národa komunisty. Nechť 
je to pro nás veliký vykřičník      
v tom smyslu, co dokáže udělat 
propaganda a zastrašování i           
s tak vzdělaným národem, jakým 
jsme tehdy byli. 

Svou roli bezpochyby sehrálo 
i to, že tenkrát si lidé ještě vel-
mi dobře pamatovali hrůzy 2. 
světové války a část z nich věři-
la, že toto je cesta, jak dalším 
válkám zabránit.

Otázka dalšího směřování 
našeho státu tenkrát rozdělila 
národ podobně ostře jako dnes 
otázka chování k migrantům. 
Jsme svědky rychlého a trvalého 
škatulkování politiků a veřejně 

činných osob na „zrádce náro-
da“, „xenofoby“, „islamofily“, 
„sluníčkáře“, „putinovce“ atd. 
atd. Jak napsal ve svém článku 
„Kdo nejde s námi, jde proti 
nám“ novinář Štefan Švec: „Je 
málo tak frustrujících věcí jako 
sledovat českou debatu o mi-
grační krizi. Připomíná rvačku 
dvou zahrádkářů o to, jestli za 
sucho můžou žížaly, nebo Židi. 
Pitomci se perou o nesmysly a 
nikdo nezalívá.“

Není problém snést mnoho 
na první pohled důvěryhodných 
argumentů pro tu či onu verzi 
a vytvořit přesvědčivou teorii. 
Problém vzniká, pokud věříme 
jedinému zdroji a odmítáme 
koukat napravo nalevo, pokud 
odpojíme selský rozum. Protože 
tím vzniknou nepřekonatelné 
rozpory a křivdy, které v nahro-
maděné podobě dají podnět             

k násilným řešením a násled-
nému volání  po někom, kdo by 
situaci zvládnul.  Což je de facto 
volání po diktátorovi... 

Srozumitelně o tom píše Jiří 
Pehe ve svém komentáři „Válka 
Čechů s Čechy“. Běží tu boje o  
moc. Zbraněmi v tomto boji jsou 
migranti a média a manipulace    
s veřejným míněním.

Doba přinesla velký prob-
lém. Z určitého pohledu je jed-
no, kdo za něj může. Důležité je, 
co to udělá s naším národem a                  
s každým z nás. 

V obou citovaných článcích 
autoři důrazně varují před ztrátou 
soudnosti a fanatismem v jakéko-
liv podobě, před podléháním 
jakékoliv reklamě a jakémukoliv 
násilí.  Jediné, co nás proti tomu 
může ochránit, je vlastní rozum a 
objektivnost. A v případě potře-
by odvaha k činům.

Malá výtvarnice 
získala ocenění

SOU služeb Vodňany vy-
hlásilo výtvarnou soutěž s pod-
titulem "Řemesla očima dětí". 
Naše MŠ do této soutěže zaslala 
také několik dětských prací. Vel-
mi milým překvapením pro nás 
bylo umístění Anežky Literové z 
Husince, která získala 2. místo. 
Anežka za svůj obrázek "Cukrář-
ka a její výrobky" vyhrála dort 
s krtečkem, o který se rozdělila 
se svými kamarády ve "školce". 
Ještě jednou blahopřejeme!

Vendulka Pěstová, MŠ Dotaz občana Husince:
“Jakým způsobem probíhá 

předprodej vstupenek na akci 
“Křeslo pro hosta”? Stalo se mi 
již podruhé, že vstupenky byly 
vykoupeny téměř ihned v den vy-
hlášeného předprodeje. V zápětí 
jsem ale zjistila, že vstupenku 
měl již od pondělí zakoupenou 
člověk z Vimperka. Tato prakti-
ka mě velmi rozčílila. Myslela 
jsem si, že tyto kulturní akce jsou 
určeny především husineckým 
občanům. Má pracovní doba 
začíná v 6.00 a končí v 14.00. 
Opravdu nemám možnost za-  
koupit vstupenku již v 7.30 na 
MěÚ. Myslím si, že takových 
občanů je v Husinci celá řada.  
Děkuji za odpověď.” 

Odpověd Kulturní komise: 
“Jsme velice potěšeni, ale 

zároveň i překvapeni velkým zá-
jmem o lístky na Husinecké křeslo 
s Halinou Pawlowskou. Takový 
nápor, jaký zažil obecní úřad v 
den zahájení předprodeje, jsme 
opravdu nečekali. Zvláště pak 
po zkušenostech z listopadového 
Křesla, na něž dorazilo pouhých 
70 diváků. Abychom ale pro 
příště předešli podobným výt-
kám, jako je ta výše zmíněná,  za 
kterou tímto děkujeme, rozhodli 
jsme se na další Křesla pozměnit 
pravidla předprodeje. První den 
předprodeje bude vyhrazen pro 
husinecké občany a maximální 
počet vstupenek na osobu bude 
pět kusů. Teprve druhý den uvol-
níme vstupenky i pro přespolní.“

Emailový dotaz k předprodeji vstupenek
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Uvádíme 70., 75., 80. výročí narození od 80ti již každý rok.
Životní výročí v době od 15. 2. 2016 do 15. 3. 2016 oslaví:

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

Věra AMORTOVÁ, Kostnická 243, Husinec

Oslavencům srdečně blahopřejeme!

Společenská kronika

Iva Bernardová, matrikářka

Přihlášeno k trvalému pobytu: 
36 osob
Odhlášeno z trvalého pobytu: 
40 osob
Přestěhování v místě: 24 osob
Narození: 21 dětí
Úmrtí: 12 osob
Sňatek uzavřelo: 9 párů, z nichž 
alespoň jeden má trvalý pobyt    
v Husinci
Počet trvale hlášených obyvatel 
k 1.1.2016: 1388 
z toho Husinec 1247
Výrov 124
Horouty 17 

Čísla z evidence 
obyvatel za rok 
2015

Rada města na svých jednáních konaných dne 20. 1. a 3. 2. 2016
 
     schválila:
• návrh veřejnoprávní smlouvy na úseku výkonu speciálního sta-

vebního úřadu ve věcech místních komunikací
• dodatek ke smlouvě o výpůjčce – ZŠ Husinec
• opětovné vyvěšení záměru na pronájem bytu v č. p. 93
• smlouvu o převodu práv a povinností mezi městem a Povodím 

Vltavy (protipovodňová opatření) 
• poražení 2 kusů smrků u č. p. 282 
• nabídku na zajištění občerstvení na plesu města dne 27. 2. 2016 

projednala:
• požadavky ZŠ pro letošní rok
• nabídku na odkoupení nemovitosti v majetku města 

Informace z jednání rady města

Dne 22. 1. 2016 se narodil Patrik 
Stropnický, Husinec Žižkova 88. 
Rodičům srdečně blahopřejeme!                                                                                                         

Noví občánci
našeho města

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 úřa-
du. Splatnost poplatku je dle 
příslušné vyhlášky do 30.4.2016.
Poplatek za odpady platí fyzické 
osoby, které mají v obci trvalý 
pobyt. Cizinci s pobytem v ČR 
delším než 90 dní, hlášení k po-
bytu v obci. Fyzické osoby, které 
mají ve vlastnictví stavbu urče-
nou k individuální rekreaci, byt 
nebo rodinný dům, ve kterých 
není hlášena k pobytu žádná 
fyzická osoba, platí poplatek 
ve výši odpovídající poplatku 
za jednu fyzickou osobu. Výše 
poplatků za odpady na rok 2016 
je 650,- Kč/osoba. Poplatek za 
psa: 120,- Kč pes v BJ, 150,- Kč 
pes v domě s více BJ. Důchodci 
platí 40,- Kč/pes. Připomínáme 
povinnost přihlašování a 
odhlašování poplatku ze psa.

Poplatky

Povoleno Okresním úřadem, ref.kultury Pra-
chatice dne 25. 1. 1999, registrační číslo MK 
ČR E 12485. Šéfredaktor Mgr. Milan Zíka. 
Vychází v Husinci 1x za měsíc.Vydalo Město 
Husinec, Prokopovo nám.1, IČO 250449 dne 
15. 02. 2016 jako číslo 198. Za věcnou správ-
nost příspěvků odpovídají autoři.

Výročí města Husinec
V sobotu 16. dubna se těšte na 
novou celodenní kulturní akci, 
kterou mmj. také oslavíme 111. 
výročí povýšení Husince na měs-
to. Bližší info už brzy.

číslo 198 únor 2016

Informace z knihovny
Od pondělí 22. února do čt-

vrtka 25. února bude knihovna 
uzavřena.
   Eva Grunská

TJ KT PRACHATICE 
Kalendář turistických akcí 

pro rok  2016: Běžky Bischofs-
reuth 18 km sobota ČD PT 8:31 
hod. Návrat PT: 17:28 hod. 

Dobré ráno, dobrý den, do 
masek se převlečem. Pojďte 
rychle všichni dál, máme tady 
karneval! Město Husinec zve 
velké i malé na Dětský karneval, 
který se uskuteční v neděli 6. 3.  
Akce se koná v kultruním domě 
od 14:00. Letos je akce v režii 
kulturní komise města ve spo-

lupráci s dobrovolníky, kterým 
touto cestou předem děkuji. 
Můžete se těšit na tradiční karne-
valovou zábavu - soutěže, tanec 
a hry pro celou rodinu a dárečky. 
Nejoriginálnější maska dostane 
medajli a každý dostane svůj 
dáreček. Vstupné: 40,- / os.

Maruška Tomanová, KK

PŘIPRAVUJEME DĚTSKÝ KARNEVAL

Kostnice (něm. Konstanz) – 
dnes město v SRN (Bádensko- 
Würtenbersko) u Bodamského 
jezera, na švýcarských hranicích. 
54 000 obyvatel, průmysl 
chemický a textilní. Město vešlo 
do dějin jako místo konání   kon-
cilu (1414-18), svolaného pa-
pežem Janem XXIII. a císařem 
Zikmundem. Jeho účelem bylo 
odstranění schizmatu (3 pa-
pežové), odsouzení viklefismu 
a došlo na něm k odsouzení a        
upálení našeho mistra Jana Husa 
a Jeronýma Pražského. Jeho 
zahájení bylo stanoveno na l. lis-
topadu 1414.

V době konání koncilu bylo 
město jedním z nejbohatších        
v tehdejší Evropě, prožívalo 
chvíle největšího rozmachu a 
slávy. Zde začíná věhlas a bohat-
ství peněžních domů Muntpratů 
a Rothschildů. Bohaté měšťan- 
stvo si dobylo mnohých svobod 
na biskupech, město se proměni-
lo ve velkolepý mezinárodní 
kongres. Nebyla tu shromáždě-
na jen elita církve - preláti, uni-
verzitní bohoslovci, theologové, 
ale též spousta biskupů, opatů, 
zástupců městských republik, ale 
i šlechticů, rytířů a vojáků.

Dlouho z této slávy koncilu 
město žilo a bylo pokládáno za 
svrchovaně krásné a líbezné, jak 
se o něm vyjádřil benátský dip-
lomat v r. 1492, či vlašský huma- 
nista, který se nemohl vynadivit, 
že město mohlo pojmout a uživit 
tisíce lidí a koní, zabezpečit 
„nádherné pečivo, výborné víno, 
spoustu potravin, ale i sličných 
paní a dívek“. Mravní bídy, in-
trik během jednání a zacházení       
s obžalovanými po nedůstojných 
rozsudcích si všiml málokdo.

Proč byl koncil svolán do to-
hoto města? Došlo k dohodě 
mezi římským králem Zikmun-
dem (synem Karla IV.) a tehde-
jším papežem Janem XXIII a 
zástupcem kardinálů Francescem 
Zabarellou. Ochráncem koncilu 
byl Zikmund, jemuž vyhovova-
lo, že město bylo na území vlivu, 

kde panoval a město samo bylo 
vybráno i proto, že podléhalo 
církevní vrchnosti, biskupovi a 
současně bylo zmírněno nebez-
pečí, že konáním sněmu v Itálii 
by byli účastníci příliš vystave-
ni vlivu papežské moci a římské 
kurie. Církev potřebovala neu-
trální místo, aby mohla vyřešit 
tíživý problém schizmatu. Kost-
nický koncil ale nesplnil naděje 
stoupenců církevních reforem. 
Obnovil formálně jednotu církve 
– zvolil nakonec nového papeže 
Martina V., ale to bylo všech-
no. Pro císaře Zikmunda bylo 
důležité, že na tomto koncilu 
byla vyřešena kausa  Hus – kacíř 
a došlo k odsouzení viklefismu 
jako hereze ohrožující jednotu 
víry.

České poselstvo s M.J.Husem 
dorazilo do Kostnice 3. listopadu 
1414. Hus se ubytoval u vdovy 
Fidy v ulici sv. Pavla (dnes ne-
soucí jméno Husovo). Ukázalo 
se, že Hus ubytovaný v soukromí 
u dobré a srdečné vdovy není          
v naprostém bezpečí. Hned 
druhý den po Husově příjezdu 
vylepil po městě advokát jeho 
žalobců Michal de Causis soud-
ní nálezy, vynesené proti Huso-
vi. Jan         z Chlumu, který 
Husa doprovázel a cítil za něho 
odpovědnost, intervenoval u pa-
peže a pomocí Jindřicha Lacen-
boka (který konal kurýrní službu 
mezi Zikmundovým dvorem a 
Kostnicí) vymohl, že Jan XXIII. 
suspendoval platnost interdiktu a 
omezil tak nebezpečí, které pří-
mo Husovi hrozilo. Též Husovi 
průvodci získali oporu u Zik-
mundových zástupců na koncilu.

Všichni ale radili Husovi, aby 
nic nepodnikl, dokud nepřijde 
král. Nepřátelé žádali, aby Hus 
byl zatčen. Jan XXIII. byl však i 
voják a rozuměl lépe závazkům, 
jaké ukládal císařův   glejt. Vz-
píral se porušit právo. Ale potom 
se to stalo zákeřnou lstí. 28. lis-
topadu vylákali Husa nepřátelé      
z jeho příbytku a Husovo mar-
tyrium započalo.

Vladimír Valíček - Hus v Kostnici - 1. Kostnice


