Informace pro občany – červen 2015
Poslední květnový pátek se konala Zahradní slavnost, již 3. ročník. I letos se tato akce vydařila, přišlo
velké množství návštěvníků, přálo nám se počasí, věřím, že se toto půvabné setkání rodičů a dětí stane
tradicí. Letos jsem se akce nemohl zúčastnit, tak bych chtěl alespoň touto cestou vedení naší Základní
školy a mateřské školy a všem ostatním, kteří se na ní podíleli, poděkovat za skvěle odvedenou práci. Je
vidět, že nám škola dobře funguje a to nás velmi těší.
Rovněž tak děkuji zájmovým složkám naší obce za organizaci dvou akcí. Tělocvičná jednota Sokol
zajistila v pátek 6. června konání Dětského dne, kam přišlo přes 30 dětí (více v příspěvku TJ Sokol). Hasiči
poslední dubnový den tradičně zajišťovali pálení čarodějnic a postavení májky, pro účastníky akce zajistili
občerstvení. Alkohol je sice metla lidstva, ale někdy se pro utužení kolektivu a mezilidských vztahů docela
hodí (v rozumném množství). Těší mne, že i zde byla účast velmi dobrá, jak někdo konstatoval, lepší už
snad být ani nemůže…. Samozřejmě, podmínkou zdárného průběhu těchto akcí je pěkné počasí, to nám
letos ve všech případech přálo. Ještě jednou díky organizátorům akcí, uvědomuji si, že to dělají ve svém
volném čase a moc si jejich činnosti vážím.
Při psaní minulého příspěvku do našeho zpravodaje jsem si byl skoro jistý, že v tomto zpravodaji již
budeme hodnotit, jak jsme spokojeni s novým provozovatelem naší prodejny. Bohužel tomu tak zatím není,
ale vše je na dobré cestě. S budoucím provozovatelem, kterým je p. Kuzmiak, je již podepsána nájemní
smlouva. Protože tento pán mj. provozuje stavební činnost, domluvili jsme se, že nám též zajistí výměnu
vchodových dveří v prodejně a v bytu a místo prosklené výlohy budou osazena dvě okna. Po těchto
stavebních úpravách se objekt vymaluje, naveze zboží a začne se prodávat. I přes zdržení, přece jen,
atypická okna a dveře se musí vyrobit na míru, věřím, že jsme našli provozovatele, který v prodejně
nebude jen jeden rok.
Na závěr bych Vám chtěl popřát příjemné prožití letních měsíců, hezké zážitky z dovolené, dětem krásné
prázdniny a všem, hlavně táborníkům, co nejpříjemnější počasí.
starosta
Upozornění občanům
V sobotu 1. 8. 2015 bude od 10:00 do 24:00 uzavřena
ulice Na Holandsku v úseku od čp. 117 po hlavní silnici
(podél tenisových kurtů). Bude zde v odpoledních
hodinách probíhat hasičská soutěž O nejrychlejší sání.
K čerpací stanici LPG bude zachován příjezd dle otvírací
doby čerpací stanice.
Zákaz ukládání odpadu
Vážení spoluobčané, jelikož se nám za tenisovými kurty
začala výrazně zvětšovat nedovolená skládka, upozorňujeme, že je zakázáno zde ukládat jakýkoli odpad
a to i ten biologicky rozložitelný.
Podle § 12 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a dle obecní vyhlášky č. 1/2015 a vyhlášky č.
2/2015 platí dále obecná základní povinnost, že každý je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich
pouze způsobem stanoveným tímto zákonem a těmito vyhláškami. Tedy že odpad se ukládá do nádob
k tomu určených nebo do sběrného dvora. V případě biologicky rozložitelného odpadu lze dle vyhlášky č.
2/2015 využít tzv. domácího kompostování.
Obec může za přestupek spočívající v neoprávněném založení skládky nebo odkládání odpadků nebo
odpadů mimo vyhrazená místa udělit dle zákona pokutu až do výše 50 tis. Kč.
místostarosta

Zastupitelstvo obce Bukovice Vás srdečně zve na své
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
které se koná v pondělí dne 29. června 2014 v 19,00 hod. v Motorestu Lucky Luck v Bukovice

Program: 1. Majetkoprávní záležitosti 2. Rozpočtové opatření 3. Různé
Těšíme se na Vás
Loučení s dalším školním rokem
Červen je tady, sešity jsou popsány, učebnice nastudovány, čítanky a knihy dočteny. Bačkorky, penály i
aktovky jsou v žalostném stavu. Opakování, procvičování a testování ukazují, kolik jsme se za tento rok
naučili. Někdo víc a někdo míň. Děti se zkouší samy hodnotit a těm starším už to docela jde. Většinou se
nám ale honí hlavou výlety, závody, soutěže, zkrátka nás to všechny táhne ven z lavic do přírody.
Konec školního roku vybízí i k malému ohlédnutí. Nedávná Zahradní slavnost se vydařila, počasí nám
přálo, kapela hrála, jídla a pití bylo dost a dětem se program vydařil. Rádi bychom proto touto cestou
poděkovali všem, kteří se jakkoliv podíleli na přípravách i průběhu akce. Jsme rádi, že školní zahrada
jednou za rok ožije a každý z příchozích se o pomyslný krůček s dobrou vůlí přiblíží k naší škole a školce.
Ještě jednou chceme blahopřát Kateřině Trojtlové ze 3.ročníku, která se svým výkonem v Matematickém
klokanovi nakonec umístila jako první i v celorepublikové soutěži. Soutěžili jsme ale i v jiných oborech –
Přírodovědná soutěž vyslala nejlepší přírodovědce z naší školy na soutěž Mladého zahrádkáře a děti
přivezly pěkné výsledky. Postavili jsme družstvo dětí na vybíjenou málotřídních škol a pokusili se o
nemožné – vyhrát nad staršími a silnějšími soupeři. Získali jsme tak cenné zkušenosti pro další rok. Podle
školních výkonů jsme vyslali nejlepší atlety bojovat ve Čtyřboji školních družin. Odtud se děti vrátily
s mnoha diplomy a povzbuzeni jejich úspěchem jsme nominovali celou školu na terénní běh pod Křížovým
vrchem. Každý tak poměřil své síly i ve vytrvalosti.
Letošní léto bylo plné zážitků a jeden z největších nám přinesl i školní výlet do dětského naučně
zábavního parku Mirákulum v Milovicích. Všem se nám tam moc líbilo. Lenka
Karpfová
Hurá na rozhlednu!
Tento projekt probíhal během celého školního roku. Úkolem bylo v daném termínu vyjít
s rodiči na rozhlednu a zapsat se do putovního deníku. A jaké rozhledny jsme zdolali?
1. Slavětínská rozhledna (708 m n. m., Jestřebí hory)
2. rozhledna Čáp (768 m n. m. Adršpašsko – teplické skály)
3. rozhledna Na signálu (496 m n. m. - nad Hronovem)
4. rozhledna Lenka (696 m n. m. - osada Skály)
5. rozhledna Ruprechtický špičák ( 880 m n. m. - Javoří hory)
Všech pět rozhleden v našem okolí zdolaly čtyři rodiny- Čápovi, Trojtlovi, Troutnarovi
a Kaufmanovi. Vítězům blahopřejeme a přejeme spoustu pěkných zážitků při toulkách
naším krajem.
Pavlína Kollertová
Milí žáci,
školní rok 2014/15 Vám sděluje, že se mu s Vámi líbilo, ale že již rád přenechá svou
vládu prázdninám. A tak mi dovolte, abych se přidala i já. Přeji krásné „vymazlené“ prázdniny nejen dětem,
ale i jejich rodičům a svým kolegyním. Zároveň Vám všem (včetně představitelů obce, hasičů a Sokola)
děkuji za výbornou souhru a spolupráci.
Irena Dobiasová
Zprávičky ze školky
Vládne nám Červen, poslední měsíc před
prázdninami. Školní rok 2014-15 opět utekl jako voda.
Máme za sebou spoustu vydařených akcí, výletů a
hlavně mnoho práce ve školce. Připomeňme si např.
povedený tajný výlet s maminkami či zahradní slavnost.
Moc pěkný byl i školkový výlet na Slavný ke skalním
hřibům, ale i výšlap na Ostaš.
Za několik dní se rozloučíme s rekordním počtem 16ti
předškoláků, kteří významným způsobem od září posílí
naši základní školu. Nyní se však jako každým rokem už
všichni těšíme na léto a prázdniny. Přejeme všem,
dětem i rodičům krásné letní dny a dovolenou,
zaměstnancům naší školy zasloužený odpočinek, a v
září, abychom se zase v bukovické škole všichni sešli.
Tak tedy - pěkné léto všem!
Lenka Svatoňová

3. zahradní květinová slavnost
Díky všem za opět velmi vydařenou akci, která je rok od roku lepší… Spousta lidí si ji nenechala ujít
a jak vidno na fotografiích, náramně si to všichni užívali. Těšíme se všichni za rok na shledanou

Sbor dobrovolných hasičů Bukovice Vás zve na

aneb soutěž o nejrychlejší sání
sobota 1. 8. 2015
Před hasičkou zbrojnicí v Bukovici
Program:

15:00 – 15:45 příjezd družstev a prezentace
15:50 nástup družstev
16:00 zahájení soutěže
Kategorie:
muži, ženy
Přijďte posedět k dobrému pivu a shlédnout bitvu hasičských družstev o nejrychlejší sání.
Občerstvení zajištěno
!Pořadatelé se Těší na Vaší účast!

Oznamujeme našim občanům, že nás opustil pan Kolomazník, ve věku 62 let,
který nás 17 let zásoboval ovocem a zeleninou ze ZD Dolany.

Z činnosti Sokola Bukovice ………
Svoji soutěž ukončili stolní tenisté v okresním přeboru I.třídy, skončili na pěkném třetím místě. Družstvo
nemělo postupové ambice, spíše chtělo favoritům z Broumova a Josefova zkazit náladu a sebrat body, což
se dvakrát podařilo.
Celková úspěšnost našich borců :
P.Šubíř 94% vítězství (nejlepší hráč soutěže), L.Průša 72%, J.Thér 61%, P.Pohner 40% a V.Kollert 28%.
Konečná tabulka :
1.TJ Sokol Jaroměř-Josefov A
22 20 1 1 0 315:81
63
2.TJ Slovan Broumov B
22 18 3 1 0 306:90
61
3.TJ Sokol Bukovice A
22 10 10 2 0 226:170 52
4.TJ Jiskra Jaroměř C
22 13 1 8 0 210:186 49
5.TJ Jiskra Jaroměř B
22 9 5 8 0 204:192 45
6.TJ Sokol Žďárky A
22 8 6 8 0 176:220 44
7.TJ Náchod B
22 10 2 10 0 198:198 44
8.TTC Nové Město nad Metují B
22 7 4 11 0 187:209 40
9.TJ Červený Kostelec-Horní B
22 7 4 11 0 173:223 40
10.Jednota Orel Bohuslavice A
22 6 3 13 0 160:236 37
11.TJ Sokol Zbečník A
22 2 1 19 0 117:279 27
12.TJ Sokol Jasenná A
22 2 0 20 0 104:292 26
Tenisový zájezd
Nejzasloužilejší členové Sokola, vyjma
starosty a předsedy tenisového oddílu, které
jsme nechali doma, uskutečnili v posledním
květnovém víkendu zájezd do Paříže na tenisový
Rolland Garros, aby se podívali, jak se hraje
opravdový tenis. Přestože jsme chytli jediný den,
kdy na turnaji zapršelo, byla akce opravdu
nezapomenutelným zážitkem.
MŠ

Hasiči
- Soutěžní družstvo
16.5. 2015 - 1. kolo NHPL 2015 v Nahořanech. Drobný prostřik levého proudu a mírné zpomalení na
trojáku, výsledný čas 27,15s . stačil na celkové třetí místo, velká spokojenost.
23.5 2015 - 2. kolo NHPL 2015 ve Lhotě za Červeným Kostelcem. V tomto závodě jsme měli trošku smůlu.
Nejprve jsme s časem 27,53 zaostali o 3 setiny za Červeným Kostelcem a poté nás předběhl Nový Hrádek,
při jehož útoku se vyskytla závada na časomíře a pravý terč signalizoval okamžitě po výstřiku (což
pochopitelně není možné), druhý terč byl naplněn v čase 26,94s. Bohužel podání protestu nám nebylo nic
platné, protože pravidla na tento sporný moment nepamatují a tak Hrádek si mohl vybrat nový pokus anebo
ponechat čas 2 terče. Pochopitelně si ponechali čas, který měli a poskočili na druhé místo za našlápnutý
Ohnišov, který vyhrál již druhé kolo. Po tomto sporném momentu se pozmění pravidla. Když se vyskytne
závada na časomíře, bude tým muset útok opakovat. Tím pádem jsme obsadili neoblíbené 4.místo.
30.5. 2015 - jsme se již tak nějak tradičně zúčastnili soutěže v Hejtmánkovicích. Bohužel s námi nemohl jet
náš středař Petr Hejnyš. Soutěž se konala na dva pokusy, časy se sčítaly. V 1. pokusu nám vypnula
mašina, vina patří strojníkovi, který ji nedostatečně před pokusem ohřál. Ve 2. pokusu bylo drobné
zaváhání na spoji savic, a tak po sečtení obou pokusů nám patřilo 2. místo. Poté se konal ještě Bohoušův
útok, kde vše klaplo a obsadili jsme 1. místo. Děkujeme chlapům z Kramolny a Vršovky za pomoc na koši a
spoji savic.
6.6. 2015 - soutěž Bezděkov. Jediná soutěž v našem koutě, které jsme zatím zúčastnili. Soutěž se opět
konala na dva pokusy, časy se sčítaly. Povedli se nám dva téměř shodné pokusy - 21:03s a 20:75s. V

součtu časů jsme tedy obsadili 1. místo ("o parník") a to před domácím Bezděkovem a třetím Suchým
Dolem.
13.6. 2015 - 3.kolo NHPL 2015 v Blažkově (jako tradičně bylo vedro k padnutí, poznámka místních - na
Blažkově začíná léto :-) ). Hned prvním pokusem nám domácí naznačili, že jsou velice dobře připraveni a
čas 25,37s toho byl důkazem. My jsme šli na řadu jako šestí, vše klaplo jak mělo a časem 25,16 jsme se
dostali na 1.místo. Tento čas mohl být ještě lepší, ale opět prostřik levého proudaře to zbrzdil. Do konce
soutěže nás již nikdo nepřekonal, a tak jsme obhájili loňské vítězství.
Tabulka po třech kolech NHPL 2015
Muži: Ohnišov 41b., Bukovice 40b., Černčice 34b.
Ženy: Černčice 45b., Blažkov A 42b., Bohuslavice 39b.
- Výjezdová jednotka
18.5. 2015 - výjezd v obci (křižovatka na Hlavňov). Hlášen požár vozidla na LPG. Naštěstí zjištěn únik páry
z chladiče po prasknutí klínového řemene.
- Kultura
Čarodějnice 2015
Jako každý rok jsme uspořádali pálení čarodějnic za hasičskou zbrojnicí. Postavila se tradiční májka, od
školy k hasičárně šel lampionový průvod. Pálila se hranice, kdo chtěl, opekl si špekáčky, které darovala
obec. Proběhlo vyhodnocení nejhezčích masek z řad dětí, tak i dospělých. Ve stánku bylo všeho dost, kdo
se chtěl pobavit, vydržel i chladnější počasí.
14.-17.5. 2015 - 20let výročí partnerství s Forstem. Slavilo se v Suchém Dole v penzionu ve mlýně, kde
také byli naši přátelé ubytováni. Oslav se zúčastnilo 12 němců a kolem 30 našich členů. Během oslav se
především vzpomínalo na začátky naší spolupráce, prohlíželi se fotky z doby před 20 lety. A co by to bylo
za oslavu bez pořádného jídla a pití, takže jsme opékali prase, narazili soudek piva, ... Samozřejmě
nechyběla ani muzika k poslechu, k tanci.V sobotu se kamarádi jeli podívat na soutěž do Nahořan.
Následně se podívali na zámek a do zámeckých zahrad v Novém městě nad Metují. Večer následovala
další část oficiálního programu oslav. V Bukovici před hasičárnou se přednesl slavnostní projev, hlavně se
ale slavnostně odhalil pomník připomínající 20 let partnerství a zasadili se dva okrasné buky a dvě nově
vyšlechtěné oranžové růže, které jsme dostali. Následně jsme opět poseděli a vzpomínali s dalšími fotkami
s dalšími našimi členy, kteří se v pátek nemohli dostavit. Oslavy se vydařili o doufáme, že tato spolupráce
vydrží minimálně dalších 20 let.
Miroslav Sádovský ml.
Dětský den
V pátek 6. června jsme v areálu Sokola uspořádali dětský den. Za krásného slunečného počasí přišlo 36
dětí, na které čekaly různé dovednostní soutěže, cvrnkání kuliček, střelba hokejkou na PET láhev, skoky
v pytlích, hod míčkem na cíl a slalom s pingpongovým míčkem na lžíci. Děti dostaly kartičku, kde jim po
splnění jednotlivé disciplíny byla zaškrtnuta účast a po absolvování všech disciplín
na ně čekalo občerstvení, párek v rohlíku a sladkosti. Jednotlivé soutěže jsme ani
nevyhodnocovali, děti si spíš hrály, než soutěžily a kdo byl nejlepší, nebylo
v daném okamžiku tak důležité.
Z veselých dětských obličejů, bylo vidět, že se akce líbila,
přesto máme dojem, že bude potřeba ji ještě vylepšit a oživit…..
Děkujeme dětem za účast a hlavně všem dospělým,
kteří nám s organizací akce pomohli …
MŠ

Poděkování
Chtěla bych moc poděkovat všem občanům a kamarádům, kteří přišli 10. dubna podpořit do polického
divadla našeho Honzíka. Proběhl tam v rámci festivalu Jeden svět benefiční koncert. Hrála pražská kapela
Please the Trees. Celý výtěžek i s doprovodným prodejem věnovali Honzíkovi. Vybralo se 17 000,- Kč.
Děkuji také těm, kteří na koncert nedorazili, ale chtěli přispět a peníze přinesli až domů. Jste všichni
úžasní! Moc si toho vážíme. Honzík potřebuje spoustu speciálních pomůcek, roste jako z vody a bude
potřebovat už další kočár nebo vozík. Peníze se budou rozhodně hodit, protože vše pojišťovna neproplácí.
Takže ještě jednou díky,díky!!
Ještě jedno poděkování - a to Obecnímu úřadu Bukovice. Děkujeme za finanční dar, který jste opět
věnovali našemu postiženému Honzíkovi. Jsme rádi, že nám tím pomáháte a obec přispívá, opravdu si
toho moc vážíme. Děkujeme.
Mějte krásné dny! Za celou rodinu zdraví Dáša Kutíková.

Vážení čtenáři,
v letošním roce nemůžeme jinak, než vzpomenout 600-stého výročí skonu
vynikajícího muže našeho národa, který byl upálen dne 6. července roku 1415
na břehu Bodamského jezera (na hranicích Německa a Švýcarska). Byl to vynikající člověk, který se na své kněžské
dráze nerozpakoval kritizovat církev a hájit reformní hnutí, jako odpověď na tehdejší stav v římsko-katolické církvi a
který ze svých myšlenek, o kterých byl skálopevně přesvědčen, že jsou pravdivé, neustoupil ani o píď do posledního
okamžiku svého žití. Byl to mistr Jan Hus, kněz a rektor UK v Praze, geniální myslitel, který svým způsobem zasáhl i
do podstaty psaného českého jazyka. Tento církevní reformátor s neobyčejně silným vnitřním vědomím, se svými
pevnými zásadami a neochvějnými mravními hodnotami, předběhl skoro o jedno století své následovníky – Martina
Luthera, Kalvína a Zwingliho (všichni byli reformátory katolické církve). Drsný a krutý středověk a jeho metody a
projevy však zasáhly neblaze do jeho života a do osudu i dalšího českého kněze, Jeronýma Pražského, který sdílel
Husův osud o rok později a byl upálen roku 1416. Věnujme proto alespoň tuto jednu kapitolu naší dávné historii, dění
a době, ve které tito neoblomní mužové českého národa pracovali a žili.
Ještě v období naší „první republiky“ se na památku Husovu, vždy dne 6. července deklamovaly básně a pálily
hranice se dřívím. U hořící hranice všichni pak vzpomínali na mučedníka Jana Husa a školní děti deklamovaly
básničky. Ta vzpomínková básnička měla následující obsah:
Hranice vzplála, tam na břehu Rýna,
na níž umírá, dávné vlasti syn;
a vůkol něho, kacíře proklíná,
temnoty vášní velebí svůj čin.
A vy se ptáte, kdo v těch plamenech,
náš mistr Jan, toť nejslavnější Čech,
náš mistr Jan, to chlouba Čechů všech;
6. července, na Strahovských hradbách,,
stáli sokolíci, v dlouhých hustých řadách,
smutně pohlíželi, na vrch za Břevnovem.

Smutně pohlíželi, kdo to tam as oře,
oře tam ČECHIE, máti naše drahá,
ona vyorává, dávná naše práva;
orej, máti orej, práva nám vyorej,
až nebudeš moci, sokola zavolej,
sokola zavolej, od Slovanské Prahy,
on Ti dopomůže, zahnat naše vrahy.
Zahnat naše vrahy, do pekel kam patří,
pak teprve budou, spokojeni bratří…

Kapitola XI.
V době, kdy se v Čechách začala se všemi důsledky projevovat krize politická, která
byla ovšem doprovázena taktéž krizí ekonomickou, se narodil kolem roku 1371
v jihočeském Husinci Jan Hus. O jeho mládí není nic známo a tak první zmínky jsou
teprve z doby jeho studií. Roku 1393, po studiích svobodných umění se stal bakalářem a
roku 1396 studia na této fakultě ukončil a stal se tak mistrem. Roku 1398 však již na této
fakultě začal sám přednášet. Když byl r. 1400 vysvěcen na kněze, brzy začal kázat
v kostele sv. Martina; roku 1402 byl po nějaký čas rektorem UK. Téhož roku se na deset
roků stal kazatelem v Betlémské (Betlém jako „dům chleba“) kapli v Praze. Bylo to v době,
kdy se Čechy zmítaly v chaosu občanských půtek a král Václav IV. začal ztrácet své
přívržence již koncem 14. století. I když sám král Václav IV. byl Husovým přívržencem a
zpočátku i ochráncem v jeho sporu s arcibiskupem, jeho podpora Jana Husa vydržela jen
až do jara roku 1412.
Idealizovaná podoba Jana Husa

1)

Jan Hus se cele postavil za Viklefovu myšlenku, totiž, že „Všechno záleží na tom, klademe-li pravdu na první
místo, nebo na druhé“. Tato filosofická teze Husa nesmírně fascinovala a tak se na přelomu 14. a 15. století vydal
v jejích šlépějích. Hledání pravdy se v žebříčku jeho mravních hodnot dostalo na první místo. I když si nebezpečí této
myšlenky uvědomoval ve svém praktickém životě a věděl, že se za její hlásání může dostat do konfliktu s nejvyššími
představiteli tehdejší římsko-katolické církve, od svého názoru nikdy neustoupil. Spory se vyostřily, když čeští mistři
2)
na UK objevili, že myšlenky Husova předchůdce Jana Milíče z Kroměříže , který zemřel v roce 1374 v Avignonském
žaláři, jsou myšlenkám „evangelického doktora“ Jana Viklefa názorově velice blízké. Když pak dal v roce 1410
3)
pražský arcibiskup Zbyněk Zajíc z Házmburku spálit Vikefovy spisy jako kacířské, byl konflikt na snadě. Na Husa
byla uvalena církevní klatba a nesměl ani v Praze konat církevní obřady. Dokonce ani král Václav IV. a královna Žofie,
kteří mu byli zpočátku nakloněni, ho v následujícím období neochránili, protože ztratil jejich náklonnost. Hus začal
ztrácet jednoho spojence za druhým. Mistr Jan Hus poté opustil Prahu a odešel na
Kozí hrádek v Jižních Čechách. V roce 1414 kázal na hradě Krakovci. Hus dokázal
Viklefovy ideje přiblížit lidem a ve svých kázáních chtěl navrátit důstojnost kněžskému
stavu zprofanovanému některými kněžími.
V tomto období byl k papežské kurii povolán Husův starší přítel, mistr Stanislav ze
Znojma, byvše nařknut šířením kacířských Viklefových myšlenek, aby se v Římě
ospravedlnil. Do Itálie se vydal se svým druhem, mistrem Štěpánem z Pálče, který jej
doprovázel. Na této cestě se oba ocitli na několik týdnů v boloňském vězení kardinála
4)
Baltazara Cossy, jenž jako papež Jan XXIII. sehrál mimořádnou úlohu v Husově
osudu. Když se však mistr Štěpán ze Znojma vrátil zpět do Čech, byl to již jiný,
změněný člověk, který po rozpravách s papežem v Římě se stal jiným, zlomeným
člověkem, který, vylekán riziky spojenými s případným neodvoláním hlásání
Viklérových „bludů“, se vzdal svého přesvědčení a tím i své cti.
Husova abeceda s tzv. nabodeníčky,
Počátkem října r. 1414, se
diakritickými znaménky
z hradu Krakovce vydalo na
dlouhou cestu do města Kostnice několika členné poselství. Jana
Husa na této cestě doprovázeli urození rytíři Václav z Dubé a Jan
z Chlumu, ještě s několika dalšími. Do tohoto města byl svolán
nejvyšší církevní koncil, na němž chtěl Hus hájit myšlenky o
reformě církve, což také hlásal ve svých kázáních. Již v době
svých studií cítil vnímavý mladý student projevy hluboké krize
církve, která se tehdy projevovala zvláště hlubokým morálním
úpadkem sluhů božích. V této rozjitřené době měla římskokatolická církev dvě své nejvyšší hlavy – jednoho papeže v Římě
a druhého ve francouzském Avignonu. Tyto hlavy na sebe
vzájemně útočily a hledaly podporu u svých spojenců, zejména u
světských vládců. Není se co divit, že se za těchto okolností
začaly šířit myšlenky o nápravě církve a její úplné reformě. Praha s UK v té době byla jedním ze středisek reformních
myšlenek a Husův odpor provázený nepokoji zvláště v hlavním městě Čech, vyvolal u papežské kurie prudkou reakci.
Malý průvod se ubíral přes Norimberk, kde pro Husa chtěli od římského krále Zikmunda získat ochranu. Krále tam
však nezastihli, pobýval v Porýní, když se v Cáchách chystala jeho korunovace. Husův průvod se poté ubíral směrem
do Ulmu, odkud do Kostnice vedla rušná obchodní cesta. Ještě krátká zastávka ve městě Biberachu a zanedlouho,
třetí den v měsíci listopadu, dorazil Jan Hus do Kostnice a ubytoval se v domě vdovy Fidy, v ulici svatého Pavla. Tam
za ním dne 28. listopadu 1414 přišli biskupové augsburský a tridentský a spolu s kostnickým purkmistrem ho dovedli
do biskupského paláce. Tam se poprvé střetl se svými protivníky a vyslechl žaloby, které proti němu vznesl jeho
někdejší přítel, nyní však zatvrzelý odpůrce Štěpán z Pálče (podobně i mistr Stanislav ze Znojma). Po osmi dnech
výslechů, obhajování a rokování ho odvedli do dominikánského kláštera, kde ho vsadili do temného vězení. Mezitím
se do Kostnice sjeli další osobnosti katolického světa – papež Jan XXIII., kardinálové Pierred´Ailly (biskup z Cambrai)
a Francesco Zabarella (biskup z Florencie), kteří poté sehráli významnou úlohu v celém procesu. Čekalo se ještě na
příjezd římského krále Zikmunda. Ten se do Kostnice dostavil až o Vánocích, kdy již jednání koncilu vázlo. Zikmund
dělal vše, aby koncil udržel v chodu. Počaly se objevovat neshody mezi ním a papežem. Na popud církevních
hodnostářů se posléze, již na přelomu roku 1414 a 1415, dostal do popředí Husův proces, který se od začátku
koncilu, který mj. řešil papežské schizma, jevil jako druhořadá záležitost. Z vězení v dominikánském klášteře Husa
převezli o Květné neděli, 24. března na pevný biskupský hrad Gottlieben a izolovali jej nejen od přátel, ale i od všeho
dění v Kostnici. Hus a jeho přímluvci se domnívali, že půjde o zcela normální, legální proces a chtěli prosadit jeho
veřejné slyšení. O jeho dalším osudu jednala komise kardinálů pro věci víry, kde hlavní slovo měli výše uvedení dva
kardinálové. Po dlouhé době, a to 5. června, se mu dostalo slyšení ve
zcela nepřátelském prostředí, kdy jeho odpůrci nechtěli slyšet jeho
argumenty. Podobně probíhala i další slyšení, na která přivedli Husa
ozbrojenci v dalších dnech. Kardinál d´Ailly z Cambrai ho oslovil s tím, že
má pouze dvě cesty, a sice buďto že se podvolí rozhodnutí komise a
koncilu, anebo může zvolit cestu druhou, tj. neustoupit od svých
argumentů, a zaplést se do bludiště kacířských bludů. To ovšem v té
době znamenalo upálení, které Jan Hus později podstoupil. Jan Hus své
učení neodvolal a zasedání prelátů v kostnické katedrále dne 6.
července 1415, kterému předsedal římský a uherský král Zikmund
Lucemburský (syn Karla IV. a jeho čtvrté manželky Alžběty
Pomořanské), jej odsoudil ke ztrátě kněžského svěcení a tedy

vyobcování z římsko-katolické církve. O Husově osudu bylo od počátku rozhodnuto – Husa ponejprv zbavili
kněžského svěcení a odevzdali ho světské moci. Na hlavu mu vložili papírovou korunu s namalovanými ďábly a
v doprovodu ozbrojenců byl odveden na koňské mrchoviště za městem, kde již byla připravena hranice s dřívím.
Přivázali ho ke sloupu na hranici a obložili svazky s dřívím. Říšský maršálek Hoppe z Pappenheimu se ještě
naposledy Husa zeptal, jestli své argumenty a učení odvolá – Hus odmítl a pak už biřici zapálili celou hranici. Jan Hus
pokud mohl, tak silným hlasem zpíval –„Kriste, synu Boha živého, smiluj se nad námi“ a dále také „Kriste, synu Boha
živého, smiluj se nade mnou“, ještě napotřetí, „Jenž si se narodil z Marie Panny“, ale jeho další zpěv, když mu již
plameny olizovaly jeho tvář, slábl, až v mocných plamenech ustal úplně. Hus ještě ku konci „slabě pohyboval rty a
hlavou a vypustil duši v Pánu“ - tak popsal jeho poslední chvíle kronikář Husova života, Petr z Mladoňovic.
Reforma církve však našla silnou odezvu i u vysoké šlechty, která se již dříve za Husa postavila a navíc se cítila
být uražena tím, že koncil označil Čechy za kacíře. Poprava Jana Husa celou situaci ještě více vyostřila. Z tohoto
důvodu i čeští páni, tedy šlechta, jichž bylo celkem 452, připojili svou pečeť ke stížnému listu z 21. září 1415, který byl
předán kardinálům sněmujícím v Kostnici. Tito čeští i moravští šlechtici, kteří zaslali Kostnickému koncilu protest proti
upálení mistra Jana Husa, se nazývali „kališníci“, neboť přijímání „pod obojí“ tedy chleba i vína z kalicha, bylo v té
době v Čechách běžným jevem.
*
Mistr Jeroným Pražský(1379-1416)
Husův žák a přítel, čtyřnásobný mistr na univerzitách (Praha, Sorbona, Haidelberk,
Kolín nad Rýnem), se narodil zřejmě na Novém Městě Pražském. Již jako mladý student
složil roku 1398 úspěšně zkoušku na bakaláře a krátce nato se vydal do Anglie na studia
v Oxfordské univerzitě. Ošuntělý vagant (student nebo klerik) se na cestu vydal jen s tím
nej-nutnějším, aby nevzbuzoval pozornost různých lapků. Temperamentní Jeroným byl
ještě více učenější než Jan Hus; po návratu z Anglie, kde se seznámil s učením
anglického reformátora Johna Viklefa, byl důležitým zastáncem učení mistra Jana Husa.
V roce 1403 se vydal na poznávací cestu do Palestiny a Jeruzaléma. Když se vrátil,
působil od roku 1407 na Pražské univerzitě. Když navštívil v roce 1410 Vídeň, byl tam pro
svoje názory obviněn z kacířství a uvězněn, ale soudu se vyhnul útěkem. V Praze se
zúčastnil bouří proti odpustkům. Prodej odpustků vyhlásil papež Jan XXIII., který hledal
prostředky na válku s jeho italskými odpůrci. Pro Husa i všechny jeho následovníky, kteří
bojovali proti prodeji odpustků, se situace změnila v květnu r. 1412, kdy i král Václav
IV. za tučnou provizi podpořil prodej odpustků vyhlášený papežem Janem XXIII.
Jeroným se poté v roce 1413 vypravil za poznáním pravoslavné liturgie na Litvu a
Rus, navštívil také Polsko. Po zkušenostech z této cesty prohlásil pravoslaví za
křesťanskou víru a prohlásil, že pravoslavná víra je tou správnou. To mu zřejmě,
kromě jiného, přitížilo při jeho pobytu v Kostnici, kam se dostal již 4. dubna 1415,
aby přispěchal na pomoc svému příteli Janu Husovi, když se dozvěděl, že ten úpí
v kostnickém vězení. V této intenci pokračoval a přibil na dveře kostelů a radnice
listy v němčině, latině a češtině, kde žádal o veřejné slyšení, načež se ukryl. Když
pak Kostnický koncil vydal dne 18.4.1415 na Jeronýma zatykač, byl nucen se dále
ukrývat, ale již dříve, chtějíce se dostat ze spárů koncilu, se vydal zpět do Čech.
Nedaleko české hranice byl však poznán a dopraven zpět do Kostnice, kde byl
uvržen do těžkého žaláře. Svého učitele a přítele Jana Husa již nikdy nespatřil.
Když po ročním věznění v Kostnici se Jeroným po vězeňských útrapách zalekl smrti
a chtěl se dostat na svobodu, prohlásil před koncilem, že se svého dřívějšího názoru
zříká a svoji upřímnost dokládá tím, že nechtěl být propuštěn na svobodu.
V Kostnickém sboru na koncilu došlo ke sporu mezi kardinály Petrem z Aliaku,
Zabarellou, Jordánem Orsinim aj., kteří žádali Jeronýmovo propuštění a českými
doktory, kteří upřímnost Jeronýmova odvolání uváděli v pochybnost. Poslední
proces s Jeronýmem z Prahy trval 5 dní. Na jeho konci, kdy mu sbor kardinálů dal slyšení, následovala obsáhlá
Jeronýmova řeč, v níž se hájil, a kde shrnul své životní, filosofické i teologické postuláty. Tato jeho řeč, o níž nám
zanechal zprávu Florenťan PoggioBracciollini, svědčí o velikosti intelektu a titánského ducha Jeronýmova i o jeho
mravní síle, když jej do té doby nezlomilo ani předchozí kruté jednoroční žalářování. Ti, kdož očekávali, že se
Jeroným bude poté kát a očišťovat se, byli trpce zklamáni. Mistr Jeroným Pražský nejenže neodvolal své názory a
učení, ale zastal se i Jana Husa, dokládaje nespravedlnost jeho odsouzení. Když koncil viděl, že s tímto zatvrzelým
Čechem není žádného pořízení, odsoudil jej a předal k upálení. Byl upálen na stejném místě jako před rokem Jan
Hus, na břehu Rýna, dne 30.5.1416. Jak dokládá ve svých zápisech Bracciolini, až do posledních okamžiků svého
života se choval velice hrdinně.
(podle českého historika Miloslava Martínka, Vikipedie, knížky „Toulky Českou minulostí“)
1)

Viklef Jan (nar. asi r. 1320-1384) byl anglickým teologem, filozofem a náboženským reformátorem. Vyznával mj. tezi, že
duchovní, který nežije podle božího zákona, může být zbaven kněžské autority světským panovníkem. Požadoval apoštolskou
chudobu církve, její majetek by měl převzít stát. Zavrhl některé svátosti, např. celibát, kult svatých a odpustky.
2)
Jan Milíč z Kroměříže (asi 1320-1374) český reformní náboženský myslitel, jeden z předchůdců Jana Husa. Zřekl se všech příjmů
a úřadu, aby dokonale následoval Krista. Proslul českými kázáními a jako zakladatel pražského útulku pro kající se nevěstky,
Doporučoval svolat koncil k nápravě církve. Zemřel v Avignonu ve Francii, kde se hájil proti žalobám pražských žebravých řádů.
3)
Zbyněk Zajic z Házmburka (1376-1411), pražský arcibiskup. Zajícové z Házmburka - český šlechtický rod, doložený od první
poloviny 13. století, byli jednou z větví starobylého rodu Buziců.
4)
Papež JanXXIII. (1410-1415), vzdoropapež se sídlem v Pise.

