
Uvádíme 70., 75., 80. výročí narození od 80ti již každý rok.
Životní výročí v době od 15. 3. 2016 do 15. 4. 2016 oslaví:

Josef MICHÁLEK, Luční 379, Husinec
Jarmila VÁŇOVÁ, Husova 265, Husinec
Božena JILEČKOVÁ, Výrov 35, Husinec

Vojtěch MAJER, Husova 17, Husinec
Marie KUBOVÁ, Husova 235, Husinec

Jan KLÍCHA, Husova 31, Husinec
Hermína KLABOUCHOVÁ, Kostnická 241, Husinec

Libuše CARDOVÁ, Výrov 38, Husinec
Zdenka ŠINDELÁŘOVÁ, Husova 228, Husinec

Oslavencům srdečně blahopřejeme!

Společenská kronika

Iva Bernardová, matrikářka

Milan Vančura - Výběr významných březnových událostí:
5. března 1797 byl vydán dvorní dekret o zřízení magistrátu IV. třídy (povo-
leno výnosem krajského úřadu v Písku ze 4. dubna 1797). V tomto období 
prošel Husinec velkým rozkvětem.
V předvečer vyhlášení protektorátu a obsazení zbylého území Čech přije-
ly 14. března 1939 do Prachatic motorizované jednotky a posílily zdejší 1. 
prapor IR85. Ještě večer téhož dne byli k těmto jednotkám přiřazeni muži, 
kteří mluvili česky a měli základní vojenské znalosti. 19. března, brzy ráno 
překročil tento prapor hranice pod Výrovčicí u Husince a přes Vodňany a 
Protivín vpochodoval do vnitrozemí Čech.
22. března 1655 potvrdila Anna Marie z Eggenberka Husinci právo trhu. 
Dobytčí trhy se tehdy konaly v Husinci už 150 let, obilné o 50 let méně.
30. března 1718 udělila kněžna Marie Arnoštka z Eggenberka cechovní 
výsady cechu tkalců.

D n e š n í 
sloupek bude 
především o od-
povědnosti.

Pokud se 
zastupitelstvo 
rozhodne od-
koupit nemovi-
tost, musí mít 
záměr, jak s ní 
dále naložit, aby 

investice byla ku prospěchu co 
nejširšímu spektru obyvatel a 
musí mít finance na zakoupení i 
budoucí provoz. Dne 10.3.2016 
se rozhodli zastupitelé nepři-
jmout nabídku na odkup po-
zemků a nemovitosti čp. 72  za 
cenu 10.900.000,- Kč. Po zjištění 
všech informací se nenašel smy-
sluplný a realizovatelný záměr 
na využití nemovitosti. Zřízení 
domova pro seniory by vyža-
dovalo dalších cca 10 mil. Kč 
na dostavbu a vybavení.  Krom 
toho zajištění provozu vyžaduje 
obrovské náklady  v řádech mili-
onů ročně – bez dotací jej nelze 
zajistit. Odkoupení nemovitosti 
na zřízení azylového domu je 
nesmysl. Husinec už jeden má a 
vzhledem k velikosti města ne-
může kraj další registrovaný dům 
povolit. Zřízení domu s pečova-
telskou službou není na tomto 
místě vhodné. Po projednání 
této možnosti s okolními městy, 
které mají zkušenost s provozem, 
byla doporučena kapacita maxi-
málně 5 bytových jednotek. Stát 
na provoz pečovatelských domů 
nepřispívá, náklady si platí ob-
čané sami. Zpět k financování: 
Husinec by si musel vzít úvěr na 
20 milionů korun. Město má již 
hypotéční úvěr a dva bezúročné 
úvěry. Celkově splácí ročně cca 
jeden milion ročně. Největší 
chystaná investice - Protipovod-
ňová opatření Husinec - je ve 
stádiu vydání stavebního povo-
lení a město se bude podílet 15% 
na celkových nákladech. To zna-
mená nový úvěr. Úvěry ovšem 
nesmí překročit 60% daňových 
příjmů města. A nyní opět k od-
povědnosti zastupitelů, kteří se 
složením slibu zavázali k dodr-
žování zákonů a péči o rozvoj 
města. Mohou zrušit  protipo-
vodňová  opatřeni  po zkušenosti

Sloupek
starostky

Ludmila Pánková
starostka

číslo 199 březen 2016
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Úvodník šéfredaktora
Milan Zíka, šéfredaktor
7. března 2016

V pondělí se na první straně 
prachatického deníku objevila 
věta „Stát není firma“. Jde zje-
vně o narážku na výrok Andre-
je Babiše z doby před několika 
lety, kdy řekl něco v tom smyslu, 
že řídit stát a řídit firmu není až 
takový rozdíl. Nechci tady pitvat 
majetkové poměry pana Babiše, 
ani to, že hnutí ANO prochází 
krizí. Jde mi o to, abychom si 
uvědomili, že každý výrok – 
vzletný i obyčejný -  je mno-
hostranně použitelný a zneužitel-
ný. 

Pohyby v hnutí ANO se 
daly čekat – to je úděl každého 
nového politického subjektu, 
který se dostane k moci a doj-
de v něm ke konfrontaci voleb-
ního programu a morální kvali-

ty členů (vzpomeňme na Věci 
veřejné). Důležitější je ale úvaha 
o rozdílnosti nebo totožnosti ve-
dení státu a firmy. 

Já v tom totiž nevidím rozdíl. 
Respektive – je tu velký rozdíl 
v tom, že stát musí zajistit péči 
i o takové kategorie lidí, kteří ve 
firmách nejsou – děti, penzisté, 
maminky, dlouhodobě nemocní 
a postižení. Ale jinak, laicky brá-
no, rozdíly nevidím: Firma i stát 
potřebují mít nějakou vizi, cíl, 
směřování, ideu. Vedení státu/
firmy pak musí zaměstnance/
občany s tou vizí vhodným 
způsobem seznámit a nadchnout 
je pro ni. 

Pokud to dokáže a spo-
jí to s dobrou péčí, zájmem a 
dodržováním srozumitelných 
pravidel, získá spolehlivého 
zaměstnance/občana schopného 
„vydržet“ i občasná nepohodlí, 

přesčasy a podobně. Získá člově-
ka hrdého na svou firmu/stát. Je 
samozřejmě špatně, když to fun-
guje jen na principu „my vám 
poskytneme služební auto a mo-
bil bez omezení, ale pracovní 
dobu včetně víkendu určujeme 
my“.  Vždycky to musí být „něco 
za něco“, ale v rozumné míře a 
po dohodě. To, že to v praxi až 
tak nefunguje, je dané jednak dě-
dictvím z minulého režimu, jed-
nak špatným vedením státu poté. 
Bohužel. 

A nezanedbatelnou roli má i 
obecné směřování světa ke kon-
zumu, kterému se bránit je opra-
vdu těžké („bav se, nakupuj, 
mlsej, cestuj, užívej“ – ale kde 
na to čestně vydělat?). Nicméně 
buďme optimisty a budujme své 
rodiny a vztahy s okolím. I to 
jsou totiž „firmy“ a „státy“. A 
pro nás zdaleka nejdůležitější.                                              

Jaroslav Mareš - 
neznámý známý rodák

Kulturní komise ve spolupráci 
s Milanem Vančurou Vás zvou 
na povídání o herci Národního 
divadla, představiteli mnoho 
filmových i divadelních rolí, 
panu Jaroslavu Marešovi. 
Společně se členy rodiny si jej 
představíme jak po lidské, tak 
po profesní stránce. Přijďte blíže 
poznat  nejznámějšího rodá-
ka našich novodobých dějin.
Součástí akce bude i vernisáž 
výstavy fotografií věnovaných 
životu i tvorbě pana Mareše.       
V úterý 26. dubna na MěÚ.

Jaroslav Maryška, KK

z minulých let? Když nemají fi-
nanční prostředky, mají rozpro-
dávat majetek města- radnici, 
poštu, zdravotní středisko? Za-
stupitelé se rozhodli dbát o zájem 
většiny občanů a neohrozit chod 
města nerealizovatelným zámě-
rem.
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Pozvánka
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. 03. 2016 jako číslo 199. Za věcnou správ-
nost příspěvků odpovídají autoři.

V měsíci březnu probíhá  v naší ZŠ 
sběr starého papíru. Balíky či kra-
bice prosím opatřete jmenovkou a 
údajem o přibližné hmotnosti. Ve 
škole je odevzdejte k uložení panu 
školníkovi. Děkujeme        ZŠ

číslo 199 březen 2016

Již na konci Husova pobytu v 
Ústí (nad Lužnicí) bylo jasné, že 
se kolem něho odvíjí celá řada 
jednání a nebezpečí pro něho vz-
růstá. Hned po smrti Jana z ústí 
odchází i Hus, azyl mu již nadále 
nemůže poskytovat vdova paní 
Anna z Mochova. Husa se ujímá 
pan Jindřich Lefl z Lažan nejen 
tím, že mu ochranu a útočiště 
poskytne na svém pevném hradě 
Krakovci, ale že se ujal nejvážně-
jší otázky kolem budoucnosti 
betlémského kazatele.

Otázka zněla: Jak dostat Husa 
na koncil do Kostnice a zajis-
tit mu maximální bezpečnost na 
cestu tam i zpět. Začalo se jednat 
o tzv.  glejtu   císaře, který měl 
Husa doprovázet a chránit i jeho 
doprovod. Hus neodmítl podrobit 
se cestě a podstoupit výslechy a 
obhajobu před církevními otci, 
nebál se dokonce ani o svůj život. 
To hlavní, co neustále zdůrazňoval 
bylo, že mu bude umožněno 
veřejné slyšení před koncilem, 
kde chtěl své přesvědčení obha-
jovat. Nepochyboval o tom, že 
se mu podaří přesvědčit sněm, že 
není kacíř. Dokonce věřil, že na 
jeho straně je i Zikmund, ač byl 
varován před císařovou věrohod-
ností a věrolomnými sliby. Pro-
to Zikmundovi 1. září píše list 
se žádostí, „aby v pokoji přijda 
mohl se na tom obecném koncilu 
veřejně vyznat ze své víry, kterou 
držím“. Přátelé varovali, ale situ-
ace v Čechách byla již tak vyhro-
cena, že Hus zde nemohl dále 
zůstat a veřejně působit. 

Zatím odpůrci Husovi 
získávali proti reformnímu hnutí 
v Čechách i vlivné osobnosti v 
cizině. Získán byl věhlasný teo-
log Jan Geron, kancléř univerzi-
ty pařížské, který psal 27. květ-
na 1414 arcibiskupu Konrádovi, 
aby si vyžádal pomoc královu, 
třeba pod hrozbou klatby i nad 
samotným králem a aby „vyřízl 
kacířství i s jeho původci a vrhl 

je na oheň.“ Též papež 11. června 
1414 vybídl krále Václava, aby 
přiměl Husa k cestě do Kostnice 
a hrozil křižáckou výpravou. 

Situace byla vážná. To vedlo i 
přátele mistra Jana k tomu, že mu 
radili, aby se šel do Kostnice os-
pravedlnit. Geron sám začal zk-
oumat Husovy spisy a upozornil 
na 20 bludův z traktátu „De ec-
clesia“. Pařížská univerzita byla 
známá pro úsloví: „Matka všech 
věd a macecha kacířů“. Geron si 
podle toho počínal i při jednání na 
koncilu. Také kardinál remešský 
Šimon Gramaud vyzval arcibi-
skupa Konráda z Vechty, aby na-
kažená ovce byla zavržena.

Lefl z Lažan o všem tom ne-
bezpečí věděl, jednal s Husem 
a oznámil Zikmundovi, že Hus 
chce pod jeho ochranou na kon-
cil přijít a to s podmínkou, že 
nebude poháněn a prostě odsu-
zován, nýbrž na svobodě veřejně 
slyšen a přesvědčován. Zikmund 
mu ujištění své ochrany poslal 
po Mikeši Diváčkovi z Jemniště. 
Ten ale varoval Husa, že bude 
jistě odsouzen.

Šlo tedy o to, přesvědčiti Husa, 
že císařský glejt mu bude zaručo-
vat bezpečnost na cestě tam i 
zpět, včetně jeho doprovodu. 
Přátelé vesměs Husa před cestou 
varovali, ale Jeroným Pražský 
naopak Husovi radil k cestě s tím, 
že „přijde, bude-li třeba Huso-
vi na pomoc“. Slib splnil, ale za 
cenu vlastního života.Konečné 
mínění vyznělo, že Hus musel 
do Kostnice odejít, jinak by naše 
vlast mohla být stižena křižáckou 
válkou. 

Nebezpečí nehrozilo jen 
zvenčí – uvnitř země to vřelo, jak 
o tom svědčí francouzský šlechtic 
Gilbert de Lannovy, který v květ-
nu r. 1413 projížděl Čechami 
a zastavil se v Praze a mluví o 
prudké bojové vášni obou stran v 
zemi, která stojí téměř na okraji 
válečného střetnutí.

Vladimír Valíček - 2. Husovo rozhodnutí

Z.s. Bezinka – Montessori ško-
la pořádá v sobotu 2.4. přednášku 
známého psychologa PhDr. Vá-
clava Mertina pod názvem „Děti 
jsou takové, jako jsme my sami“. 
Plánovaná témata: Proč ¼ mil-
ionu dětí v ČR potřebuje psychi-
atra? Jsou dnešní děti horší, než 
předchozí generace? Jaká je role 
školy? Jak dnes děti vychovávat? 
Kinosál ZŠ Národní, vchod do 
školy od kina. Začátek ve 13.00, 
vstup 200,- Kč. Účast hlaste na mail 
montessori.prachatice@seznam.cz.

19.3. Blanice - Čichtice - Malý 
Bor - Protivec - Str. n. Bl. 13 km 
sobota ČD PT 8:33 hod. Návrat 
PT 16:22 hod; 2.4.   Vodňany - 
Pražák - Svobodné Hory - Bavor-
ov  15 km sobota ČD PT 9.33 
hod. Návrat PT 16.22 hod.; 9.4. 
Němčice - Strýčice - Dobčice - 
H.Chrášťany - U Jána - Grejnar-
tov - Netolice 18 km sobota BUS 
PT 6,50 hod. Návrat 13,54 nebo 
19,45 hod.

Turistika

Oslava narozenin města Husinec
Letos oslavíme narozeniny 

města zase trochu jinak. Kulturní 
komise města Husinec ve spo-
lupráci s Mírou Váňou připravu-
je na sobotu 16. dubna celodenní 
akci v kulturním domě. 

Akce nese název “První jarní 
přehlídka šumavských minip-
ivovarů”. Do Husince si naj-
dou cestu malé pivovary (Pivo-
var Prachatice, Vimperk, Srní, 
Hluboká a další), kterése budou 
ucházet o vaši přízeň.. Vy si tak 
budeme moci nejen celý den vy-

chutnávat vícero druhů piv, ale 
budete také přímými hodnotiteli 
toho nejlepšího piva. Kulturní 
dům se otevře ve 14 hodin a od 
té doby se o hudební doprovod 
postarají Dixie Old Boys, zazní 
také dechová hudba a harmo-  
niky. Odpolední vstupné je 50 
Kč. Večer pak nemusíte nikam 
odcházet, protože plynule na 
odpolední pivní fest naváže 
rockový večer. Zahrají kapely 
Scorzonera, Chai a MASH.

Ondřej Babka, KK

Přehled nejbližších  kulturních akcí 
26. března (sobota)  X-RAY a G-rock
 20:00, Rock Barbar, vstupné 70 Kč
9. dubna (sobota)  Marathon, Lucky Brew
 20:00, Rock Barbar, vstupné 70 Kč
16. dubna (sobota)  První jarní přehlídka minipivovarů 
 14:00, Kulturní dům, vstupné 50 Kč
16. dubna (sobota)  Rockový večer - Scorzonera, Chai, Mash
 19:00, Kulturní dům, vstupné 150 Kč
18. dubna (pondělí) Husinecké křeslo s Jaromírem Bosákem  
       18:00, Kulturní dům, vstupné 100 Kč
26. dubna (úterý)  Jaroslav Mareš - neznámý známý rodák
 18:00, 2. patro MěÚ, vstup zdarma

Rada města na svých jednáních konaných dne 10.2., 2.3. a 16.3. 
 
     schválila:
• Přerozdělení zisku ZŠ za rok 2015 do rezervního fondu ZŠ
• Na základě vyvěšeného záměru pronájem bytu v č. p. 93    
• Povolení na poražení 2 stromů na parc. č. 282/16
• Příspěvek na činnost ve výši 5 tis. Kč pro Portus Prachatice, 

o.p.s. - postupuje se ZM
• Pronájem KD dne 16.4.2016 od 18.00 - M.Váňa, rockový večer 
• Darovací smlouvu mezi městem a Královéhradeckým krajem 

na darování tří soch v CMJH - postupuje se ZM
• Účetní uzávěrku za rok 2015 příspěvkové organizace Obecní 

lesy a Základní školy
• Povolení  poražení  šesti jabloní na parc. č. 1210/24, 1210/25 a 

1210/41
• Zveřejnění záměru pronájmu zahrádky v sídlišti - parc.č. 659/23
• Povolení stavebních úprav v č. p. 377 (majitel Město Husinec)
• Pronájem KD na volejbalový turnaj dne 25. 3. - TJ Slavoj
• Příspěvek pro Český svaz včelařů - 3 tis.Kč - postupuje se ZM
• Ukončení členství města v SMS ČR
• Povolení poražení dvou jív - stráň v Zářekách 

 
projednala:

• V souvislosti s požárem domu č. p. 157 v Husinci rada rozhod-
la dočasně poskytnout bydlení v bytě v č. p. 93 majiteli domu. 
Po nutných stavebních opravách na domě č. p. 157 bude byt          
v č. p. 93 pronajat novému nájemci  
 
      Eva Grunská, místostarostka

Informace z jednání rady města


