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ZE  ŽIVOTA  A  DÍLA  MISTRA  JANA  HUSA  
Hus přichází na hrad Krako-

vec 15. července 1414 a pobývá 
zde necelé tři měsíce. Papež Jan 
XXIII. (který zpřísnil klatbu nad 
Husem) – zvolený na koncilu 
v Pise - (1409) nesplnil očeká-
vané naděje a nepodařilo se mu 
zjednat v církvi jednotu. Do-
konce musel utéci z Říma do 
Florencie a o své postavení bo-
jovat. 

Tehdy vstoupil do hry kardi-
nál Francesco Zabarella a vyjed-
nal s králem Zikmundem svolání 
dalšího koncilu – nikoli do Říma, 
ale do neutrální Kostnice. Ta byla 
v říši, kde měl moc rozhodování 
Zikmund. Bylo dohodnuto vypo-
řádat se na tomto koncilu s ka-
cířstvím a také s papežem Janem 
XXIII., který pro svůj život a 
praktiky ztratil důvěru kardinálů 
a byl potom v Kostnici sesazen. 

A tu, po poklidném pobytu 
na Krakovci, přichází zpráva, že 
Hus má býti donucen k účasti na 
tomto koncilu. Po schůzce Zik-
munda s papežem bylo rozhod-
nuto předvolat do Kostnice Husa 
s tím, že Zikmund vystaví Hu-
sovi ochranný glejt. Tuto zprávu 
přinesl Husovi Jan z Chlumu, 
který tehdy dlel ve službách Zik-
mundových v Itálii. Hus od této 
chvíle musel být připraven na 
všechno. Ztrácel již oporu i u 
svých přátel, žádá jen, aby svou 
víru a přesvědčení mohl bez-
pečně na koncilu vyznat. 

Odjíždí z Krakovce do Prahy, 
aby zařídil věci nutné k odchodu. 
Opatřuje si doklady k obhajobě, 
činí poznámky k žalobám Mi-
chala de Causise (tehdy svého 
největšího odpůrce), připravuje 
si 3 pojednání k obhajobě a píše 

kázání „De pace“ (pokoj domu 
tomuto), formuluje list na rozlou-
čenou s Pražany. Jako poslední 
vůli připravil si i list svému nej-
milejšímu žáku Martinovi z Vo-
lyně. 

11. října 1414 (bez glejtu, který 
přátelé dodatečně v Němcích 
sháněli) odjíždí, provázen prů-
vodčími danými od krále. Vedle 
Václava z Dubé jeli s ním i vy-
slanci university Jan z Chlumu, 
M.Jan z Rejštějna (kardinál), dále 
bakalář Petr z Mladoňovic, písař 
a tajemník vyslanců university; i 
s čeledí celkem průvod o 30 ko-
ních a 2 vozech. Před Husem i za 
ním spěchali do Kostnice i jeho 
nepřátelé: Litomyšlský biskup 
Jan Železný, Petr Konopišťský 
ze Šternberka, Půta z Častolo-
vic, Štěpán Páleč, dominikán 
Petr z Uničova a jiní. Stanislav 

ze Znojma se vypravil z Moravy, 
ale na cestě v J.Hradci zemřel. 
Hus si veze i cenné osvědčení 
inkvisitora Mikuláše, biskupa 
Nezerského, že „neví o Husově 
nevíře a žádného kacířství“. Po-
dobného dobrozdání žádá Hus i 
na králi Václavu IV. a nejvyšším 
hofmistrovi, ale nedostalo  se 
mu od nich odpovědi. Koncilu 
se mnozí báli. 

Průvod se vydal na cestu a 
směřoval k hranicím, dále přes 
Norimberk a Ulm s konečným 
cílem do Kostnice. 

Snad se nenaplní obava Hu-
sova ctitele, pražského krej-
čího Ondřeje Poláka, který se 
s Husem loučil slovy: „Buoh 
buď s tebe. Zdáť mi sě, že sě ne-
vrátíš…“ Poslední ohlédnutí na 
hranicích: Sbohem, má Česká 
zemi!

Vladimír Valíček: Díl devatenáctý - Odchod do Kostnice
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Přehled nejbližších potvrzených kulturních akcí v Husinci
27. října (úterý)  18:00      Veřejná přednáška Mgr. Ing. Daniela Váni, Ph.D.:
          „Příčiny současné migrace do Evropy jinak než v TV a novinách“  
           2. patro MěÚ, vstup zdarma
1. listopadu (neděle) 14:00      Drakiáda    Rezík, zdarma
          Pro malé i velké, hromadné pouštění draků i s programem 
11. listopadu (středa) 17:00      Divadélko máma a táta - dětské divadlo
           „Jak čertík psal vánoční přání“ 2. patro MěÚ, vstup 20 Kč
19. listopadu (čtvrtek) 18:00      Husinecké křeslo pro hosta  Kulturní dům, vstupné 70 Kč
          s hudebníkem Michaelem Kocábem     zlevněné 50 Kč
4. prosince (pátek)  15:15      Český Ježíšek - vypouštění balónků s přáníčkem
               Areál MŠ Husinec, zdarma
4. prosince (pátek)  14:00      Předvánoční setkání důchodců Kulturní dům, vstup zdarma 
    18:00      Country bál s Husmeny a tanečními country skupinami
5. prosince (sobota) ...      Pekelná jízda
          pořádá Lentilka
9. prosince (středa)  18:00      Česko zpívá koledy    u kostela Sv. Kříže, zdarma
          a svařákobraní plus soutěž v pečení cukroví
23. prosince (středa) 17:00      Husinecký živý Betlém  Centrum Mistra Jana Husa
           zdarma

Poprvé usedne do 
křesla hudebník

Po skvělém minulém křesle, 
které se konalo v zahradě          
CMJH se opět vracíme do kul-
turního domu. Pozvání do Husi-
neckého křesla přijal hudebník a 
bývalý ministr Michael Kocáb. 
Lístky na 19. listopadu zakoupíte 
na městském úřadě. Cena lístku 
je 70 Kč, zlevněné za 50 Kč. 
Telefon: 388 331 101.

Jaroslav Maryška, kulturní komise

Jsme na začátku dalšího 
stěhování národů? Jaká může 
být Evropa za deset let? Za co 
může a nemůže axiom expanze 
do prostoru? Přijďte se zamy- 
slet nad současností i budou- 
cností našeho kontitentu i státu,           
přijďte diskutovat. Naše pozvání  
opět přijal ekonom a historik 
Mgr. Ing. Daniel Váňa, PhD., 
který vystoupí s přednáškou na 
téma “Příčiny současné migra-
ce do Evropy jinak než v televi-
zi a novinách“. A to v úterý 27. 
října od 18:00 ve druhém patře 
Městského úřadu.

Přednáška o 
problémech 
migrace Marie Tomanová, Milan Zíka

Drakiáda v Husinci? Řek-
li jsem si, proč ne!? Oblíbená 
zábava všech věkových kate-
gorií, kdy je pořádný vítr vítán, 
v Husinci dlouhou dobu chyběla. 

Souhra termínů způsobila, že 
jediné datum, které připadalo do 
úvahy, bylo těsně před Dušička-
mi. Napadlo nás, že pouštění 
draků v čase, kdy vzpomínáme 
na ty, kdo nás opustili, je vlast-
ně symbolické – draci poletují 
po nebi, kam se po smrti ubírají 
naše duše. A můžou tím i probar-
vit a prosvětlit dny pro nás jinak 
smutné či bolestné. 

Přejme si tedy, aby 1. listo-
padu na Rezíku dobře foukalo 
a zasvítilo i slunce. Pro dospělé 
nachystáme pro jistotu svařák 
a pro děti čaj. A nepůjde jen o 
pouštění draků - máme pro vás 
připravený i další program. 

Nejprve se nám totiž představí 
Letecko-modelářský klub z Vla-
chova Březí, který předvede své 
modely vozidel a letadel. Poté 
vypustíme draky, vyzkoušíme 
si zručnost a techniku a pak už 
necháme vítr volně proudit. 
Těšíme se na všechny zúčast-
něné a pro draky doma s lás-  
kou vyrobené máme připravenou 
odměnu.    
 

Poprvé se nad Husincem 
vznesou papíroví draci

Ondřej Babka, kulturní komise

Upozorňujeme vlastníky lesů 
na povinnost vyplývající z les-
ního zákona a to účinně brá-
nit vývoji, šíření a přemnožení 
kůrovců, kteří v současné době 
napadají některé lesy. Vyzýváme 
vlastníky lesů, aby neprodleně 
prověřili zdravotní stav svých 
lesů a v případě zjištění usycha-
jících stromů s opadávajícími 
jehlicemi a odlupující se kůrou 
či jinak poškozených stromů, 
neprodleně v součinnosti s od-
borným lesním hospodářem za-
jistili jejich odstranění z lesních 
porostů (pokácením a včasným 
odvozem dříví z lesa, případně 
jeho chemickým ošetřením či 
odkorněním za současné likvida-
ce kůry).

MěÚ PT, odbor životního prostředí

Vlastníkům lesů



Rada města na svém jednání konaného dne 23. 9. 2015

schválila:
• Rozpočtové opatření č.6/2015
• Pronájem KD 10.10. – 2.rockový bál 
• Systém pronájmu KD 
• Plánované kulturní akce do konce roku 2015
• Nákup kontejnerů na suť
• Umístění zrcadla v zatáčce ul. Jeronýmova 
• Řešení rekonstrukce maleb v kapličkách na hřbitově 

projednala:
• Dodatek č. 1 ke smlouvě na přestavbu ČOV – postupuje ZM
• Smlouvu o koupi pozemků k chystané kompostárně – postupuje ZM
• Řešení rekonstrukce maleb v kapličkách na hřbitově 

Je to už rok, 
co proběhly ko-
munální volby. 
Máte právo jako 
voliči a spolu- 
občané se ptát: 
„Tak jak to jde? 
Co jste splnili?“ 
Píši svůj osobní 
názor k předvo-
lebním slibům 

a vycházím při tom z programu 
Hnutí ANO, za který jsem byla 
zvolena. Ano otevřené a vstřícné 
radnici beru jako proces porozu-
mět různorodým požadavkům a 
názorům občanů a hlavně vždy 
najít smysluplné řešení. Nemám 
problém v jednání, naopak ná-
zory a připomínky jsou pro mě 
inspirující. Změna politické kul-
tury na radnici je pro mne jed-
nou z priorit a otevřeně musím 
pochválit všechny zastupitele. 
Jejich jednání je věcné a aktivní. 
Ano dynamickému rozvoji – toto 
je běh na delší trať a po roce zde 
nelze bilancovat. Rozhodně jsme 
vyzráli k tomu, abychom mohli 
jednat o dlouhodobé vizi rozvoje 
obce. Kladně musím hodnotit 
kulturní komisi, díky ní se z velké 
části podařilo naplnit heslo Ano 
inovaci práce v kultuře. Zvýšila 
se propagace města, nový formát 
oslav byl zdařilý a byla vysoko 
nastavena laťka pro léta příští. 
Všechny kulturní akce pro děti i 
dospělé jsou, myslím, organizo-
vány na vysoké úrovni.

Také jsme dali Ano řešení pro-
středí, ve kterém žijeme. Sami 
víte, že něco se podařilo, něco 
ne. Kdybych měla stručně po-
psat, jak probíhá podání žádosti 
o dotaci a následný vyjedná-
vací maraton, potřebovala bych 
znovu rozšířit formát zpravodaje 
minimálně o jednu stranu. Ale o 
tom, co děláme a jakým směrem 
jednáme, Vás budu i nadále prů-
běžně informovat. 

Sloupek
starostky

Ludmila Pánková
starostka
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Úvodník šéfredaktora
Milan Zíka, šéfredaktor

Dostal se mi do ruky časopis 
Age z května tohoto roku, ve 
kterém je zajímavý rozhovor se 
známým psychiatrem MUDr. Ja-
roslavem Maxmiliánem Kašparů. 
Tématem je stav současné 
společnosti, ve které přibývá 
neukotvených, nespolupracu-
jících a nezvladatelných jedinců. 
MUDr. Kašparů vidí příčinu 
v rozkmitání, zrelativizování 
tradičních hodnot, které Evropu 
po staletí „držely pohromadě“. 
Tvrdí, že současný „Evropan“ 
vyznává jako základní hodnoty 
liberalismus, toleranci a korek-
tnost. To by samo o sobě neby-
lo špatné, kdyby to ve výsledku 
v hlavách nás lidí neznamenalo 
„nemusím nic, smím všechno“. 
Je to vlastně už otřepané tvrzení,  

ale pokud se “něco“ nestane, 
míra vynucování těchto tří jistě 
nezpochybnitelných práv a svo-
bod jednou překročí hranice, 
které je schopen náš společenský 
systém nejen finančně zvládnout, 
ale vůbec ustát – morálně a celou 
svou existencí. 

Paradoxně nás k tomu dovádí 
naše čím dál lepší a větší 
možnosti. Přestáváme „znát 
míru“, ztrácíme zpětnou vaz-
bu a vědomí souvislosti. Neu-
vědomujeme si, že to, čeho si 
užíváme, vzniklo velmi tvrdou 
prací předchozích generací. Čím 
dál větší dostupnost vlastně vše-
ho, nač si vzpomeneme,  nás 
odvádí od toho, že život má mít 
nějaký směr, nějaký cíl. Život 
je ale tvůrčí proces, nikoliv čas 
určený pouze k zábavě a přežití. 
Chybí nám vzory a pevná prav-

idla. Morálka - soubor dobro-
volně dodržovaných zásad, které 
se ukázaly v průběhu dějin jako 
dobré a fungující. Pokud nám 
totiž ve lhaní, krádežích  a násilí 
brání jen strach z trestu, je to 
špatné. Nechci končit pesimi-          
sticky. Kolem nás se každý den 
děje spousta krásných věcí. Jen 
se tolik nepřipomínají, jako ty 
nedobré. Většina lidí, ta „nevi- 
ditelná“, je dobrá. 

Spousta dobrých věcí jde 
zařídit i u nás v Husinci. Potřebu-
jeme vědět, že o ně stojíte. 
Potřebujeme se s vámi setkávat. 
Protože to, co nás směřuje a co 
nám ve skutečnosti jediné zbyde 
a jediné má pro nás hodnotu, jsou 
vztahy a zážitky. Potřebujeme, 
aby vás „dobré husinečáky“ bylo 
vidět. Abychom současný Husi-
nec tvořili společně.

Uvádíme 70., 75., 80. výročí narození od 80ti již každý rok.
Životní výročí v době od 15. 10. 2015 do 15. 11. 2015 oslaví:

Helena  MAUNOVÁ, Husova 252, Husinec
Karel LENC, Husova 28, Husinec

Karel  MAURIC, Husova 271, Husinec
Marie TESAŘOVÁ, Husova 256, Husinec

Oslavencům srdečně blahopřejeme!

Společenská kronika

Iva Bernardová, matrikářka

Sbor pro občanské záležitosti 
uspořádá dne 22. 10. v obřadní 
síni MěÚ Husinec vítání nových 
občánků. Mezi nové občany měs-
ta Husinec přivítáme Václava 
Paucha, Jiřího a Lucii Peškovi, 
Kryštofa Wáwrů.

Dne 5. 11. sbor pro občanské 
záležitosti uspořádá další vítání 
nových občánků. Mezi nové 
občany města přivítáme Mi-
kuláše Synka, Pavla Grunského, 
Annu Tůmovou a Jáchyma 
Vorlíčka.

Své malé kamarády přivíta-
jí zpěvem a recitováním děti z 
mateřské školy.

Vítání občánkůInformace z jednání rady města

Eva Grunská, místostarostka

Povoleno Okresním úřadem, ref.kultury Prachatice 
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 14. 10. 2015 jako číslo 194. Za věcnou 
správnost příspěvků odpovídají autoři.

Iva Bernardová, matrikářka

Sbor pro občanské záležitosti 
a město Husinec uspořádali pro 
své starší spoluobčany zájezd 
na Orlík, kterého se zúčastnilo 
46 osob. Počasí nám přálo a po 
prohlídce zámku jsme se nalodi-
li na parník a téměř hodinu jsme 
si užívali plavbu po Orlické pře-
hradě. Tento výlet byl dárkem 
města pro naše seniory k Me- 
zinárodnímu dni seniorů.

Eva Grunská, místostarostka

Ze zájezdu seniorů

Obecní knihovna nabízí 
občanům k zapůjčení velký výběr 
nových knih. Rádi přivítáme 
nové dospělé i malé čtenáře.
Nová výpůjční doba od 5. 10.: 

PO, ST, PÁ 9-12 hod
ÚT, ČT 14-17 hod

Knihovna


