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7
ÚvoDEM
Každéjubileum, at už v životě čiověka společnosti nebo organizace nás vede k zamyšlenía k provedení rekapitulace. Každé
jrrbileum nám poskytuje příležiiost zavzpomínat na počátky vzniku
a hodnotit výsleciky ptáce za všechna uplynulá léta.
každéjubileum ie tedy příležitostík oslavě úspěchůa ke kritice
nedostatků, jehož vyvrcholením ;e reálný a optimistický pohled
dc budoucnosti.
pťoto tomu nebude jinak ani při oslavě 80. letého výročíza|aženi
TJ Sokol v Husinci a 55. letým r,ÝroČímzaloženíoddílu kopané,
Při této příležitosti vzpomínáme skrornných a tvrdých počátků
TJ a rlšech jejích oddílů. Bylo by možno charakterizovat obdobi
rozvoje i staguace T| i oddílu kopané, ale zvláště kopaná se vždy
těšila zájmu našich sportovních příznivců i veřejnosti. Možno říci,
že kopaná jako součást tělovýchovy prokázala, že je neodmyslitel_
ným prostředkem kolektivní činnosti, soudružnosti a zvyšování fyzické zdatnosti mladých lidí _ prcstě napomáhá k jejich všestran_
nému rozvoji. A právě na tomto úseku by| za 55 1et vykonán v Hu
sinci velký kus poctivé a náročné práce.
při této příležitosti je nutné vzpom_onout i řady funkciorrářťr a za
jejich obětavou práci jim poděkovatV souvlslosti s tímto výročímsi připomeňme i rozvoj našeho měSta za posledníclr 25 let a jeho dalšíperspektivy, včetně dlorrhodobé
koncepce výstavby sportovního areálu v Husinci. Zvláště po XIVsjezdu KSČ dochází k převratným změnám v celé našíspolečnosti
a byl položen záklrad,.i k systematické práci v _T|, v masovérn

i

vrcholovém sportu.

Vytvářejí a upevňují se nové vztaily mezi lidmi, založeména spolupráci a pornoci a ro;:víjí se socialistický zpŮsob Života i aktivní,
ho odpočinku vvjádřený heslem: ,,Jak budeme dnes pracovat, tak
budeme z,itra žít"I

Ve jménu zdtaví, síly a krásy, za štastný život v rníru, přej1
i ve sportovníci. soutěžích.

T| Slavoj Httsinec hodně úspěchů v práci

ZDENĚK KALINA,
předseda MNV

v

Husinci

I/ÝBOR T| sl,A\řol V JUBILEINÍM R@cE 1s74
Fředseda
Místopředseda

Organizační pracollník
poklarlttík
Č'ienor,ér,Ýilorr_r

VÁCLAV PI"ACHTA nti.
FRAN:rIŠEKKRAUS
JAROSLAVA,lAJANO\, íjKÁ
VÁCLAV CARDA
MARIE SIE]:iLÍKOVÁ
l,ADISL/tV iI,oMAN
iIi{T oL]i,ICKÝ

VÝEOR ODDiLU K0PANÉ v JUBILEJNÍI§! RocE 1,s74
}-RANIIŠEKKRAUS
Předseda
MiROSLAV ] ol\4EK
},4ístopředseda
LADISI,AV ToMAN
mužstva
veooucí
JAROSLAV KUNEŠ
Politi Ckoi,ýcirovnÝ praco!ník
TAROSLAV NEUŽIL
Pok}adník
voT]]ĚCH KoSMATA
Zapiscvaiel
VÁCLAV PLACHTA tn].
C]enové \rýboru
\,,ÁCl,A\/ P{.ACHIA st,
\/ÁCLAV CARDA
JiŘÍ I,ITRA
VÁúl,AV PEŠEK

§tadión TJ Stavoi

Husin*-,c

zALoŽENi TĚtCIvÝcHovlvÉ CIRGAINxzAcE
IZe starýclr zápisti a \lzporninek. j

v

Husllvcl

Myšlenka založil jednotu Soko}skou ri Husinci pocl},ázi z jednoiy
llodňanské, jejížteiidejšístarosta Josef Šipzasadii Se o to, aby
r; rodiŠti Husově by} po}ožen základ jednotě Sokolské. Výzvy této
uposJeclrnuto olrčany husineckýn-ii počátkem rokrr 1894.
Ustavující sch-[lze kortána dne 9. června 1894.'lehdy přihlásiio
se 33 členů.Ustavující rralná lrromada konána dne 5. srpna téhož
rcku. Starostou nové jediroty zvolen Atrlonín Knops, náměstkem
Enrit Šebele, jednatelem Antonin Zelinka a náčelníkem Josef Hajný.
Do konce roku vzrostl počet členstva na 39, Odbývalo se ceikern 5
schťtzí rlýboru, cvičícitroč}enstva by1o poměrně máio, cvičilo se
jednou týdně. Jelikož jednota nenrě]a potřebné nářadí, dožadova]a
§e ho na jednotách okoiních. Žádosti této vyhověno jednotori v Hosti\laři, která darova}a našíjednotě hlazdu a jednotou ve Vodňanech,
která darovala }:radla. Spolkorlá nrístnost ustailovena rr hostinci

Na Radnici.

Fotbalisté z roku 1923: Faulik |., Zík^ B., Adamec l., Pešek K., Mík lFrI{resl Fř., Poisl K., fandera A", Mik A", Plachta Voi., Rys M., Peleška J.,
}ežek V,

4

cINNosT JEDNoTY oD JEJÍH0 zALoŽENi ll(l Il. svĚTovE
l/Áf,KY

1899 Zakoupen spolkový prapor za, 6a ztatých. Prvním praporečníkem zvolen Cyril Mík a Cyril Bródl. Dne 22- května korral
se výlet župy Hlrsovy do našeho místa. při něm rozvinut před
Husovým domkem prapor jednoty. V červnu zúčastnila
se
jednota cvičenív Protivíně. ]]ne 30. července
odbývala jednota svůj výlet v zahradě Zdeňka ostádala, který se znafilenítě vydařil.

Pořad byl následu jící:
1. Ouvertura
2- Zpév fmužský sbor]
3- Směs národních písnífhudební sbor]
4. Cvičeníprostná a na bradlech
5- Sólový výstup
ó- Ouvertura

.

7. Zpěu fmužský sbor|
B. Sólový výstup
9. Volná zábava
Vstupné bylo 15 krejcarů na osobu.
1900 Účast na župnímsletu v Týně nad Vltavou, ve Volyni a ve
Vlachově Březí.
Jednáno o utvoření divadelního odboru.
1901 ljčast na cvičeníve Vodňanech.

1902 15. srpna pořádán výlet na Boubín, Lenoru a přes Volary
a prachatice zpět. Š]ose pěšky. zalažen-fond k postaverrí
pomníku mi§tra lana Husa se základerrr 2O,_ K.
.]
1903 }ednota koupila bra.dla za 35o K a stalá.prodala rnístníškol.
ní radě za 16 K. |ednota cvičila v }Ietolicích a v Bavorově.
Dne 2. srpna pořádala jednota veřejrré cvičeníu příležitosti
hasičského sjezdu. Dne 15. srpna uskutečnénzájcz,d do čes
kých Buděiovic.

lso+

Dne 24. ledna pořádán spolkový- ples- Založen fond nE posta
vení tělocvičny.

iSOS Dne 1. a 2. července oslarleno povýšení Husince na městíJ
,
odpoledne odbývána zahradní slavnošt v sadě |ana |ilečka
s veřejným crličenínrnašíjednoty1907 ,

Pořádáno veřejné cvičeníjetlnot, na němž byl již ženský
odbor. |ednota přičiňovala se o to, aby byla v našem místě
veřejná čítárna.

1908 Konáno žrrpnícvičenírl Protirríné, jehož se zúčarstnilo10
mužůa 12 žen. 26. června,odbýváno veřejné cvičenínaší
jednoty. Cvičito 46 mužůa 2I žen- Zastoupeny jednoty: Protivin, Vodňany, Bavorov, Volyně, Strunkovice, Prachatice, Ne,
tolice a vlachorlo Březí-

1909 Zíizen pěvecký krcružek pŤi jednotě, 15, srpna konáno
okrskor,é crzičeni. 24. íijna zučastrrila se jednota ustavující
schŮze jr;dnoty ve Vitěiovicícll,

1910 Příiem za rok

,

vydání

pokladní hotovost

K
K
K

230,49
216,47
14,08

1911 Cvičeno dvakrát týdně. V úterý v Httsově ao*X" Idnešnímu,
zeum], v pá,tek v sále na radnici fdnes biograf ],
Dne18.listopadupořádánaKateřinská.zábava,kterávynesla
28,30 K.

1sL2 Sletu všesokolského se zúčastnilo14 rnužů.Dále účastna
cvičeníve Volyni a v Českých Budějovicích_

l'srs

který.vynesl 31,82 K čistého
zisku. Lrčast na cvičenív Netolicích a na,Hiuhoké, Běhenr
roku sehrány dvě divadelní představení.
26" ledna odbýván spolkový ples,

,
1914 Rok 1914 lest v životě našíjednoty jtbi}d|ní, dovršen 20tý
- rok činnosti od založení.Srněřovala proto činnost k řádné
ó

trvání jednoty. Za tím účeletnusneseEo
pořádati slavnostní schůzi členstva, ,na n.ížby jednatel pře-

, oslavě ,dvacátéhó

-

četl dějiny jednoty za 2O |et působení.Členstvo dalo se fotografovati a sestav€no tablo, jež vyvěšeno na radnici. Na derr
2- srpna určen okrskový slet do tlusince. Jednota zúčastnila
se výletu na Helfenburk, |elo se povozy do Bavorova, odtud
šlo se pěšky na Helfenburk. Jako každého roku, tak i }etos

pořádána oslava M. J. Husa. Lampiónový průvod městem
v předvečer dne 5. července, zapálena hranice. Dále podnikány,kroky k důstojnéoslavě 500. výročíupálení mistra

:

Jana Husa, které připadá na příštírok. Zvolena k tomu komise, konány schůze společně s ostatními spolky. Dále také
podán návrh na pojmenování a úpravtt ulic v našem nrěstě.
Veškerá činnost postupovala zdátné k vytčenénru cíli. Nebylo
však našíjednotě dopřáno těšiti se ž ovoce své veliké činDosti. Výstřely v Sarajevě daly podnět k dlouho připravované
válce. Válka ! ! ! To osudné slovo dlouho tušené,obávané.
náhle bylo hlasitě voláno. Tisíce českých mužůodešlo bojovat proti svým bratrům. 15 mladých, ponejvíce rlelice činných
členůnastoupilo vojenskou službu a bětrenr války dalších
13 členůjednoty odešlo do války. Z těch 3 členovépoložili

žiýot za cizé záimy.

Jsou to:

MIKOLÁŠ LEDRER
AIJOIS MiK

TOMÁŠ DÚRA
Čest jejich památce!
:

., ],. ,'-'.
:.. '" ,;
1918 Po dloulrýcb válečných letech započalo opět cvičeni v Husově
domku [nyní muzeum}. V Husirrci se zúčastnilo členstvo iednoty, Qristojné oslavy,,- našeho osvobození. Pořírdán pochodňový průvod před Husův domek, za nevídanéúčastiveškeré,

ho

E

občanstva.

1919 V,sobotu 15. února pořádán po pětileté přestávce spoikový
ples v sá}e na Radnici. Dne 6. dubna zúčastnilase naše jednota slavnmti sázení ,,lípy svobody" v Prachaticích. Dne 25
května ustanoven znovu ženský odbor. Dne 4. května jelo
se 4 povozy fkoňrro) do Vimperka na oslavu faro Svobody.
(60 účastníků.J
Sehrány divadelní představení: Na letnírn
bytě, Románek na horách, Žena tegionářova a Ptačímozky79m Účast na sletu v Ptaze. Řemeslný dorost pořádal večírek,
na něm zapěl pěvecký odbor. 22. srpna odbýváno veřejné
cvičeníjednoty, které se znamenitě vydařilo. Ráno pořádán
korrcert na náměstí, odpoledne průvod a veřejné cvičení.
Večer sehránci divadelní představení Z českých mlýnů. 28.
listopadu pořádán koncert za vedení Zd. Otavy. Za rck 192O
sehrána následující představení: Konselinova kometa, Karel
Havlíček Borovský, Z českých mlýnů a }edenácté přikázání.

1921 Sehráno ďivadlo Kostnické plarneny. 6. července veřejné cvičení.V tornto roce sehrány dalšípředstavení: Čokoládová
princezna, Zlatý Jiří, Mlčerría s}ušnost a Slepý na druhou
stranu.

7922 22. ledna pořádán spolkový ples. Pořádáno veřejné cvičení.
Zájezď do Trocnova. Sehráno 6 divadelních her včetně
,,Lucerna".

1gZ3

oslava 6. července a veřejné vystoupení. Bětieíh roku sehrány
divadelní lrry: Síla bratrství, Matoměští diplomati, Bělohorská
mračna 6 Dědečkovy, housle.

7s24 Divadelní odbor sehrál: Otec, Třeti zvonění,, Následky dostaveníčka,Zodpovědnost mládí a Jindra. flčast na cvičenív Ne-

tolicíCh a vČe§Xýcn Budějovicích.

1925 Oslava 6. července a běhern roku sehráno 6 divedel.
1926 fTčast na sletu a sehráno 7 divadel.
8

Doíost z roku 1922: z leva šimeček, Ledvinka, Kresl V., Kresl Fr,, Zeleuý"
Kukačka,
Druhá řada: Velek,
Plachta Voi., težek V., Svatoš,
Svoboda, Pekařský, Pekařský, Pokrrrný, Balei, Bednář, Sedici: zeman,
Plachta V., Fleischrnan, Chramosta, Mík F.

Divadelní odbor Sokola

z rokrr

1928.

Záiezdy
Ig27 6, července veřejné cvičenía tělocvičná akademie,
do okolních íednot a sehrána 4 divadla-

veřejné cvi,
1s2B 6. července kromě qbvyklé oslavy provedeno
do Česčení.|ednota ,se zúčastnilazájezdu na Slovensko a
her,
kých Budějovic- Během roku sehráno 7 divadelních
,
Zemřel řed. učitel Karel Fllinka,
pořádala téIroždne

it930 |ednota zúčastn,ilase oslav 6, července a
veřejné cvičení.Zájezdy do Týna nad Vltavou a Vodřran,
svaSehrány divadla: Bílá myška, Fidlovačka a Vilouškův

némý
tební den- Jednota zřídila v roce 1929 v sále'na Radnici
biogťaf. Zemřel Rudolf Knops,

a Vitěiovic,
í.931 Konáno veřejné cvičení,zájezď do Libějovic"
,

Sehráno

5

divadel,

zaklá,dající
7932 Účast na sletu v Praze- Sehráno 5 divadel, Zemřel
člen iednoty František Šebeleakademie,
1933 Veřejné cviče,,!rí. Uspořádána zcta,-ilá tělovýchovná
S"hrány 2 divadta a byla poitádána Silvestrovská z,ábava,
'
Zemřelzakiádajícíčlen\,,.Potrášek.Vtomto'roceuror,nání
špatných finančníchpoměrů lednoty, které byly zaviněny
špatnou prosperitou biografu. Žáda|a jednota Českou obec
jednota od
sokolskou o podporu- Do konce roku nedostaia

pověď!flčastnaokolníchveřejnýchcvičeníchavŤřeboni.

jednotě k selrrá],934 Spisovateli<a Amálie Kožrnínovánabídla naší
si značné
vyžádala
Hra
ní svojí divadelni hru ,,konopická".
zpěvy
Josef Hahn,
přípravy! Režii měl Karel Liška, učitel,
učitel.Provedenadne6.červencenasokolskémhřištÍzaveli-

kéúčasti.Běhemrokusehránydalšídvědivadla.Finanční
poměry jsou v tomto roce neutěšené, ČOS iinančnípomoc
odmítla.

1935Divadelníodborpořádánapočest10letéhotrváníspolu'

pTáce Franty Kresla, Franty Roubínka a I, V, Píchy divadelní

10

hru Tulácké dotrrodružstvi, 25, prosince
.

se,hráno Děvče ort

Čerchova. Zíjezdy do oktníclr jednot,

1936 Veřejné svičení6- července, Dopoledního průvodu zúčastnilo
zří,
se v krojích 109 členůa odpoledne 125 čtenťr,Jednáno o
propťtjčení
o
žádá
Misík
S,
K,
zení koupaliště. Sportovní khrb
hřiště za stejných podminek jako měl S, K, Husinec, Uied,
náno, že se hřiště pronajme za poplatek Kč 50,- ročně, |ednota se zúčastniLazájezdu do Kaplice, Koupeno piano za Kč
650,- od p. Svobody z Těšovic, Piano převzat divadelní odbor,

Hasičskájednotažádáonťričenístolťražidlí.Žádostivy.
hověno. Zaveden lyžařský oddíl-

1937 6. ledna byla konána těIocvičná akademie, která se vydaiíila
jak finančně, tak i morálně. Divadelní odbor prodal staré
piano za Kč 600,- a koupil nové za Kč 3,500,-, Byla provedena zápťrjčka.Odbor biografu žád,á zakoupení zvukové
aparatury. Pořádány sokolské šibřinky. Sehrány divadla Jiříkovo vidění a LoJzička. Koupen oštěp.-disk, žíněnkaa boudá
nacvičiŠtě.ZakoupenímzvukovéaparaturypověřenPlachta
a Řezanka. Provedena akce půjčkyod členťr,která vynesla
Kč 3.520,-. Po dtouhýclr clebatách koupena zrluková apaťatura za Kč B 500,-.

1938 pořádány dvě tělovýchovné akademie. vedení zvukového
biografu převzali po ]. Jungmanovi - Plachta, Jileček a Kresl,
Několik členůbyto povoláno ke stráži SOS. Uctěna památka
letců bratří Miloše a Vlastimila Rysa-

1939 Na výborových sclrůziclr se prolednávají hospodářské zále,
žito§ti jednoty. Omezená činnost. Znovu jednáno o zřizeni
.
koupaliště.

1940 Konec činnosti jednoty. Zat]íná pronásledování členů.Karel
tiška a Bohumil Peleška byli v kórrcentračním táboře-

Eb;a

TĚLOvÝcHovA A sPoRT

v ttUsINcI

oD RoKt}

194+8

Po sjednocení tě}ovýchovy a sportu se naše jednota plně zapojila

do tohoto děrrí. První i druhá spartakiáda byla trojně navštívena
občany z Husince a cvíčícím
členstvem. iako prvý odbor.k základní
tělesné výchově byl ustanoven oddíl ledního hokeje.,Byla zakoupena výstroj, ínantinely, osvětlení a dalšípotřeby k provádění tohoto
sportu. Hrálo se na rybníku rr starého hiíiště a na přehradě. Nezodpovědným jednárrírn některých členůctošlo k scizeni výstroje
a mantinelů a oddíl tak zanik].
Druhým oddílem který

si velice

dobře vedl pod vederrím Frant.

l(aliny, K. Brašničky a V. Hal'sla, byl oddil kuželkářský, který se
dostal až do krajské soutěže. Neměl však vlastní kuželníkna kterém by se da}y pořádat kuželkářské závod,y. Ilrálo se proto v kuželníkuumístněném v bývaié hospadč na Zářecké
Třetím oddi]em byl oddíl cyklistický. Uspořádal několik závodů.
kterých se hlavně zúčastnili:J. Kuneš, V. Carda, K. ,Brašnička a V.

Pešek.

Po sjednocení tělovýchovy bylo rozhodnuto spojit SK Husinec
s tělocvičnou jednotou, která po bývalém názvu Sokol převzala
nový název ,,Otaván" a později dnešní název Slavoj. Po tomto sjednocení byla v Husinci ponejvíce hrána kopaná, o které se zmíníme
samostatně.

Velikou-škodou,pro sjednoeenou tělovýchovu v Husinci mělo stá-

lé měnění vedení jednoty, což rozhodně nepřispívalo k
nosti. přesto nutno hodnotit toto období velice kladně.

tlo}rré čin-

Oddil kuželkářský
kuželkářský ]sport má v Husinci bohatou tradici. v minulosti se
hrály kuželky pouze pohostinsky v kuželnícíchumístěných v hostincích. Při sejdoncení tělovýchovy bylo hraní kuželek pojato jako
sportovní vyžitírovnajicí se ostat,ním sportům. V Husinci byl založen oddíl kuželkářů v roce 1955 a jeho činnost trvala do roku 1959.
a2

Zanikl z důvodů,že nenrěl vlastní krrželník- Stávaiící kuželník
1, hostinci na Zářecké byl v dezo]átním stavu. Přesto odtlíl sehrál
za tuto dobu mnoho přátelských a mistrovskýctt zápasťt a jinýclr
oddíl hrál proti č. Budějovicům, Písku, Č.Krtrmiovu, pro"ouiězi.
tivínu a dalšímoddílůmkraje.

Členovéoddílu byli: Brašničkal(arel, Kalina František, Hajs Vojtěch, Noheil František, Dejmek Alois, Pešek R,utiolf, lungbauer Jan
a další.

SK Husinec
Hned po prvé srlětové válce začal v Husinci fotbal. Začátky nebyly snadné. Nebylo kde hrát, nebyla výstroj. Několik nadšenců,
z nichž možno jmenovat hlavně: }osefa Paulíka, Bernarda Zíku,
Vojtěcha Plachtu, |osefa Adamce, Antonína Míka, Václava Peška.
Františka Míka, Karla Pojsla, Mílu Rysa, Karla Peška a další,polo
žili základ fotbalu v Husinci.

K nim nutno přiřadit

dorostence, kteří,měli sanrostatné rledení
pokladny,
lrradili ze své
která se skládala z výdělku po-

ř

a vše si
většinou z divadelních lrer. Tu zde možno jmenovat prťtkopníky
dorostenecké kopané v řlusinci: Pelešku Pepu, |anderu Lojzu, Plachtrt Václava, Svatoše Edu, HanuŠeBenjamína, Chramostrr Cyrila,
Míka Fr. Jungvirta Fr. a další.
Prvý rníčpro dorostence zhotovil sedlář Chramosta, na který se
spoteilně složili. Místo duše bvln nlěchuřina. Začalo se irrát na
městskérrt tržištifnyní je na tomto místě velice pěkný parkl_ r{řiš
tě bylo nepravidelné, z kopce a každý měsíc se na něm odbýrlaly
dobytčítrhy. V jakém starlu pak bylo, snadno domyslet. Když Sakol
získal louku u mlýna, byl požádán atry tuto pronajal SK llusinec.
Tomuto požadávku bylo vyhověno za poplatek Kč 50,- ročně,
A právě zde, ačkoliv trylo i toto hřištčpťo kopanou nevlzhovující.
začal se v Husinci hrát opravdový fottJal. Návštěvy byly veliké.
a. ti kteří nechtěli ptattt, seděli na vedlejšístrárri, která byla tehdá
ještě bez lesních stromů.

E,

,rZa celou dobu mezí Cvěnra vá]karni, llylo setrrár.o velíkémnožst-/í
přáteiských a mistrovských zápasťi. FIi:álo se proti českým í něrnec,

kým klubťrm z Prachatic a Vimperka a se všemi okolnínri i vzdálenými městy" I\Ta tomto hřišti hrála i jedenáctka Internacionálťr,
v čele s legendárnírn brankářern Františkem Pláničkou.
Že se 1iž tenkráte hrál rl Husinci dobrý fotbal je zřejmé z toho,
žr.: o naše hráče mě}y zájem přední fotbalové kluby. V tomto období nebyly na hřišti žádnékabiny a tak se mužstva musela
převtékat jak se dalo. Klubovní mísinost byla v rúzných nos
tincích, např. u Hanušů.Kopačky a dresy si kirpovali hráči ze
svých prostředků. Až později, když již mětr kiub nějaké peníze,
l-.yia zakoupena výstroi pro všechny hráče.

Příchod'em Karia Sediáčka do [{usince z SK Ceské Budějovice.
bylo mužstvo velice posiieno a začal se lrrát výborný fotbal. Z finančníchdůr,odůbyl SK Husinec převeden na SK Misík Husinet;,
tehdejší továrna na klobouky. V továrr,tě bylo dovoleno se převlékat
a vypťat si dresy a několik hrár-íťl tam bylo zanrěstnáno, sice za
nralý plat, ale nrohli alespoii zůstat v Hllsinci a lrrát ťotbal-

'l|ii::j ;,,|'

X[" SK Husinec

t4

prrrhovaný dres

- z roku

1928,
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Jak již jsme se zmínili, pačai,se v t{usinci hrát fotbal po prvé
sr,ětové, válce na dobytčím tržišti.Hřiště nerhělo žádnéparametry
a nevyhovovalo hlavně po stránce hygienické. Když se střílelo na
dolejšíbránu, která byta hned za tehdejší ,,Pastouškou" [dnes již
zbouranou), letěl nríčnQkdy až k budově dnešního MNV.

Po získání touky u rybníka "místnímSokolem, bylo započato
s kopanou ,na tornto hřišti. Ani toto ,hřiště :.však nevyhovovalo, ač
bylo umístněno v překrásném prostředí. Náijedné straně bylo široké pouze 43 metrů. Nejvěišími překážkami bylo zavedení elekt,
rického proudu o vysokérn napětí přes hřiště a voda ze tří stran.
Každou chvíl.i spadl níč,do,rybníka nebo do řekv- Když byla velká
voda, mnohokráte se stalo, že míčuplaval.
.

Nefadi se fotba|isté loučili s .tímto hřištěm, ale nebylo jiného
výcbodiska. ,,}lledalo se jiné místo, které by vyhovovalo pro kopanou a jiné sporty. Práce nebyla lehká, nebot v tu,to dobu byly
pozemky ještě v soukromém vlastnictví. uvažovalo se zřídit jrřiště
za Husovou skálou, pod Černým mosteil), na tak zvaném ,,Place",

{

}

fdnešnísklady výkupního družstva] pod Horním parkem a jinde.
Uvedená místa byla přeměřena, ale rozrněry nevyhorlovala- Konečné rozhodnutí padlo na ntísto dnešniho stadiónu. Nyní se však narazilo na velikou překážku v podobě soukromých majitelů pozemků,
kterých bylo asi pět. S kažclým se několj,kráte jednalo, ale marně,
Měli dobré rádce, kteří navenek proti tomu nebyli, ale v zákulisí
pracovali, aby se tento plán n,euskutečni}. Tři roky propadaly peníze určenéstátem na tuto sta\/bu, která měla být prováděna v tak
Zvane aKcl ,, l
Konečně se MNV podařilo prosadit, Ze nriStě a tribuna se začaly
stavět. Mohla by se o tom napsat celá kniha, co r,šechno bránilo
této výstavbě, tak potřebné pro naše městečko-

Jak bylo započato s výstavbou? Po odklizení ornice asi 30 cm
hluboko se ukázaio, že po celé ploše je bývalé slaré řečištěřcky
B]anice, ti. samý kámen a písek. Po srovnání piot;hy bvla zt;nritia
15
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opět navezena, byla vyměřena běžéckáťlrálra a položeny obrubníky,.
Následovalo oplocení celého hřiště a vysázení keřů ,,tuje" kolem
Silnice. Dále byl zaveden elBktrický proud a vodovo,d, Konďně bylo
přikročeilo k výstavbě tribuny. Původně se uvažrrvalo poilze o po,
stavení kabtn. Sou.druzi Flactrta V., Bízek V. a Souček K_ se zale}i
jejího
podí\rat do BŤeznice, zalíbita se jim ta"nmější tribuna a podle

vzoru se začalo u nás stavět.

v Husinci a stavba byla přeřazqra dg akce ,,Z"- Na základy bylo použito ka$le&e z bývalé
bnuračky ho§pody u,řia,nušů. Téžmm&@ cihel bylo zísikÉnozdar,
ntá-,Stavbe byl,a zahájena pozdě octpoledn€ a Éno trý,la tak zvaná
refltktorů, aed_
,^glaJcht". &dú se to neuvěř{telné. Stftčil§ r,!ěkolik
stavbě
pf,acovali
na
!:ÁD a trodoě
ničtíučňové,kteří toho času
na .rraše
ffinto.
prac,ovalo
n€
ochotných pomocníků._ o to§r,.;eit se
jsou
podílel,
něm
poměry velkolepém díle a kdo všechno s.e na
o,bĎanů,
doktady. Dá se říci, že ná rĚm pracovala vĚtšina našich
od pionýnl až Po &6 leté starce, Fracotlalo se brig,finitky a zdarma,
Dokončerr,í celé stavby převzal MNV

Pamětníci hřiště u rybníka; Vetek, Pešek,.Sucharr, Eíuek, G€fbetz
beta |., Hanibálek, Sedtáček, Róhnr, Carda, Váša.

L., Get,

l
}

Fi,ed utkánín § BsG Motor Mitte Suhl_NDR: Bican, Tisclrler, pitra, Maigr,
Zelený, TonIek, Hasil, Plachta, Kysela, Ma}ík, Malec, íivolruda, Mai'ík,
17
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ZE ZACHOVANÝCH ZÁP]SKÚ
A z VLASTNICH VzPoMíNEr ;osnFe Hí,INKY
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oddíl stolníbo tenisu
Stolní tenis se obJevil v Husinci někdy začálkem 30. tet. Hrálr
ho nejdříve někteří hráči kopané v hostinci u Hanušů.Později se
's ním seznámila parta mladých, tehd}r dorostenců sokola a hrál
se ,,podomácku" u Pauchů a později na řádném stole u Františka
Pelešky. Konečně v polovině roku 1939 byl založen.,table-tenisový"
odbor Sokola, jehož vedoucím se stal |osef, Hlinka, který současně
vectl dorost. Stolní tenis se dostal záhy no dobrou úroveň a husinečtí hostili na svém stole v hostinci Na Šumavě sportovce z řady míst,
z jižnlcb, Čech, ba dokonce TTK Psohlavec z Prahy. Hrála zde
družstva z Vodňan, Stťakonic, Horažďovic, Písku a Českých Budějovic. Nejčastějšímisoupeři byli přátelé z Blaničana VodňanyDružstvo stolního tenisu se zúčastnilov letech 1940 a 1941 soutěže Jihočeskéligy stolního tenisu, kde kromě Husince hrála dvě
družstva Blaničana Vodňany, Besídla Písek a VSJA Písek.
Naši hráči byli v těchto letech téžčastými účastníkyněkolika
turnajů. Z úspěchůlze možlo jmenovat některá vítězství nad Blaničanem Vodňany a dále pak dne 13. 5. 1940 vítězstvínad TTK
Psohlavec Praha 5:4. Dne 17. 72- 1940 byla uskutečněna v Husinci
exhibice tehdejších mistrů světa Váni a Tereby. Ten večer se hrál
na Šumavě nejdříve zápas o primát města. Hlinka podlehl Františkrr
Peleškovi 7:2 na sety. Pak se hrála utkání domácích s mistry světa
:

takto:
,,,:

LevY - Váňa a:2 [I4:2I, l2:2í]r

Fridrich - Váňa

,, Hlinka -

O:,2 (73:27, 10:21)

Tereba O:2 t5:2í,7:27|

Peleška - Tereba O:2 !:2l, 8:2l|
[,evý, Pitra

V exhibičním utkání z,vitéz'il T'ereba nad Váňou 3:2
'1 'rí:i
, :i:.,,

l

,",

ř=-

1B

na- sety.

Byl to svátek stolního tenisu v Husinci před návštěvou, jaká nikdy předtím na stolním tenisu nebyla.
stolní tenis se hrál závodně až do roku 1942, kdy odchodem své
ho vedoucího z Husince se odbor prakticky rozpadl. Nejlepšími
hráči v těch dobách byli Hlinka, Levý, Pitra a František Peleška,
oddíl stolního tenisu zahájil svou činnost opět v roce 1953 a tat.r
trÝala až do roku ig58. vedoucím oddílu byl václav plachta nrl-

,

Stolní tenis hráli v té době závodně především: Malík, Kuneš Št.,
Plachta, Toman, Voldřich a Tesařík. Hráči se zúčastnili např. velkého turnale v kaptici a sehráli mezinárodní utkání s korejskými
studenty z Prahy s výsledkem 3:6. Dále oddíl uspořádal velký tur
naj v rrístnítělocvičně za účastihráčůz celých jižníchČech.
Tento velmi aktivní oddíl zanikl odchodem V. Plachty ml. do

Prahy.

Další sporty
oddíl sokola pěstoval kromě nářaďového tělocviku téždatšídru-

h_y sportŮ.

v roce 1940 si vybudovali členovésokola vlastní prací slušné
kluziště, nejdříve na místnímrybníce a později na přehradě. Hrály
se přátelské zápasy se sousednírn vlacho Březím, ve vodňanech,
Bavorově a dokonce až v protivíně. oddíl se přihlásil do řádné
soutěže, ale pro primitivní výzbtoj a velké náklady tohoto sportu
sc nakonec soutěže nezúčastnil.
I lehká atletika se pěstovala a mohlo se na tomto poli docílit
úspěchů, kdyby se našel někdo, kdo by podchytil tehdejší zájern

mladých. J. Hlinka se zúčastnildne 7. 4. 1g4o přespolního běhtt
na 4 km ve Vodňanech a umístil se jako druhý. O týden později
se konal v Českých Budějovicích na stejné trati 551, Husovy župy_
Hlinka skončil třetí a družstvo ve složeníHlinka, Roubínek a Hírjek z Čičenic,zvítéziilo
1s
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V dnešnídolrě je

spotětovýchova součástí našísocialistické

lečnostiasvoučinností.."il.,i"o]€jíVšestrannýrozvoi"|ejednou
a důležitou§o!,ičástí poii
z. význawných organizací Nárotini fronty
tickéhosystémunašíspoleČnosti.Vesvéprácivycházízpoljtikv
plně uznává jeií vedoucí
Komurristické stťanv Óeskoslovenska,
úlohuveSpolečnosti.Novépostaverrítělovýchovyjetedycharakterizovánopr-edevŠírntírn,žejsoumuvrámcipotitikynašíkornu.
takové úkoly, které
nistiské strany a socialistického státu svěřeny
společenské organizace
odpovída;íjeho možnostem, jako dobrovolné

vsystémuNárodnífronty.Funkcetělovýchovyjepakzarněřena
péčio všechny zájemt,e
předevšírn na důslednoo á uy*", kvalitni
činnost,
o o"guni"ovanou tělovýchovnou
pracovat a vóst tělovýchovnott
V duclru těchto zásad se snaží
jednota má 186 členů"
'Iělovýchovná
i"a""'*-l"ii současný výbor,23 dorostenců a 34 žákfl, Členovéjsou
z toho je 7O7 mužtl, 22 žen,
stolního tenisu a 1czorganizováni předevšírn v oddílech kopaná,
dectví.

hrajicí v krajské sou
Oddíl kopané má jedno družstvo tiospělých,
okresní přebor
hrající
těži v I. B třídě. Jedno družst\ro dorostu okresní přebor a mladhrají
starší
a dvě družstva žákovsk á, z nicnž
šÍ,.se.zatím'naaktivníčÍnnostpřipravují.Činnostoddíllkopané
sehraií jeho druž,
j(l velmi bohatá- Kromě mistrovských rítkánívětšinou se soupeři
a to
stva ročně celou řadu přátelskýcb zápasů
tříd,
z Ýyššíchsoutěžních
protí divizním mužst\,ůlll
Tak náš oddí1 v posledníeh letech hrál
Rakovník; ČKn Slaný, u1]:_ ni.o"
iáto je Tatran p.u"t,uti"", ŠK
Vodňany, Šumavanu Vimperk,
účastníkůmZupniUo |reboru, Motoru
atd: Naše L mužstvo sehrálo
:Rudé hvěz;dě Volary,-Siavoji Protivín
Motorem Mitte Srrhl
téžptvé *""i,,a,oá"í utkání s třetitigoyým
podlehlo o,6,
Iiil:
z Německé demot<ratict<é republiky, kterému
Míst
.,ročně pořádá oaait xopané turnaj o putovní poháŤ věnovaný
Tatran
držitel"i i, l:i":í
míd,l náfodnim uynorem_ Současným ieho
tuťqaie o putovrti
zúčastňuje
pravídelně
, ,Ptachatice. Dáte ," oáUn
skončil jako
roty
již po ayŤ
pohár MNV ve \,"lachově árezi, Xae

cl,ruhý.

:,

\ež, :píevá]"Ť.,Ť bedr,ech
Téžostatní, mimo sportovní činn,§st

členůoddílu kopané, iaždoročně ie
3o

pořádá#

v novém,kulturním

r
|.

domě sportovni ples a během roku jedna tanečnízábava. TěIovýchovná jednota obhospodařuje národní majetek v hodnotě 1 550
tisíc Kčs a ten potřebuje neustálou údržbu. Každoročněje odpracováno při údržběa výstavbě tělovýchovnéha zařízení kolem tisíce
bTigádnických hodin. V majetku tělovýchovné jednoty je mimo
jiné stadión s fotbalový-m hřištěm a zděnou tribunou pro 200 lidí,
v jejímžvnitřku je trrristická noclehárna s kapacitou 45 lůžek
a dále pěkný velký autobus značky ,LUX" pto 37 osob. Turistická
noclehárna je v současnédobě zadína CKM ČeskéBudějovice, kte
rá disponuje s její kapacitou.
Příkladná je spolupráce tělovýchovné jednoty s ostatními or8anizacemi Národní fronty. Bylo navázáno kolektivní členstvís místní organizaci požátni ochrany a se Socialistickým svazent mládeže.
V této nastoupené cestě bude TJ pokračovat i nadále.
Výbor TJ je ve své náročné práci podporován Místnímnárodníin
výborem a jeho poslanci, místníorganizací KSČ a nrístnínri závody,
z nicirž nutno jmenovat předevšíin provozorlnu Lišovského nábytku,
provozovnu ŠumavanuVimperk a přovozovnu Jihokorr.

Ir

Výbor oddíIu kopané: Kuneš, Raušeř, Pitťa, Neužil, Plachta ml., Flachta st
Ko§fiata, Toman, 8arda, Kra*s.
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1974

Zleva: předseda odrlílu Er. Kraus, |. Kováč. Zd. Straka, B, Pravda, Zd, Prav<la, Vl, Voiik, Zít. Svotroda, M. Ťomek, }. Fešek - sedící: Kovařík, M, Majer,
IrIařik, Zd. Frnoclr. St. }{ambálek, ved, mužstva L, Tonlan
M.
|eř,ábek,

|.

J. Stehtík.

DoRoST stAvO}E HUSINEC 1974

Kott,
Zleva: vedorrci mužstva |. Raušer, Fr, Mastil, J, Holčák, R, Doležal, V,
K. Mauric, E. Hauptrnan, |. Doležal, K. Karttec, zd, Kott - sedící:V, Skopek,
V. Klabouch, J. He§§, |. Deirnek, Zd, Kalina, Zd, Zelený,
22
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, V roce 7972 byla navázána sportovní družba s tělovýclrovnou
jednotou Tatran Topolčianky ze Slovenska.
Každoročněse sportovci těchto iednot lavzájem navštěvují , a
utužtljítak přátelstvi mezi našimi bratrskýni národy. Nejdříve přijeli přátelé ze Slovenska k nám do Husince, kde se zúčastniliturnaje v kopané o pohár }yíNV a svou účastív lampionovém průvodu
rrctili památku upálení mistra ]ana Husa a zajeli se podívat na
krásný jihočeský zámek Filubokou. O týden později odjeli na Slovensko naši sportovci. Jelo se ještě ve starém autobusu RND, který
rněl po cestě velkou poruchu a tak zbytek cesty byl dobrodružný.
Asi 30 km, obtíženízavaz.adly isme dokončili iinkovými autobusv
ČSAD. V Nitře, při přesedání jsme vystoupiti do velké průtržemračen, takže jsme dojeli do Topolčianek jako vodníci. Zde jsme byli
sr4ečně přijati ,a hoštěni. Sehráli jsme zde clva přátelské zápasy
v kopané. Podlehli jsrrle místnírnuTatranu 0:5 a sousední Sokol
Žitavany hrajícíI. A třídu jsrne porazili 2:1. Navštívilijsme oboru
se zubry, pěkný místnízámek s překrásným parkem, zúčastnili
jsme se exkurze v místním irřebčinci, kde nám mistr sportu s. Pružinský předvedl okouzlující jízdu na koni. Mezitím, se slovenští
přátelé postarali o opravu našeho autobusu a tak domů jsme jiř
jeli bez poruch a otll1ži;
V roce 1973 přijeli k nám opět jako první sportovci Z Topolčianek'
Zú'časinilise turnaje o putovní pohár MNV v kopané, navštívil;
Flusův rodný domek a zajeli se pcdívat na zámek, do Českého
Krumlova. Navázané přátetství ,bylo ve}iké a vyvrcholilo večírkem
na rozloučenou na Husinecké přehradě.
V uvedeném roce jeli naši sportovci na Slovensko 1iž v nollé za
koupeném autobuse zn. ,,LUX". Sehráli jsme zde opět dva přáielské
zápasy v kaponé. V treninkovém utkání jsme podlehli místnímrr
,,á,čku" 3:4 a s .,béčkem"jsme relnizovali 2:2. Zajeli jsme se podívat na zámek a zoologickou zahradu do Bojnice a zúčastnilijsme
se.- jézdeckého mistrovství Slovenska ve skocích.
Byli jsme zde opět srdečně přijati a hoštěni. Na závěr našeho
zájezdu byl uspořádán ,večírek,na kterérn se s ňámi rozloučil
předseda Tatranu Topolčianky Dr. Michal Kazík.

Do videnia
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SPORTOVCI RYBÁŘI

V

HUSINCI

Můžemes hrdostí íici, že náš |ihočeský kraj s pozadím Šumavských hor je oprar;du krásný a řekt bych, že kouzlo našímilá
Šumavyzapůsobína každéhozvláštním teplem a každý, kdo se zdo
narodil nebo usadil pod stínem Šumavských hor, kdo se nadýchal
r,ůně pryskyřice jehličnatých stromů a poznal krásu podzimu na_
šich strání, na nich stepilých břízek a mohutnýclr dubů a buků, kdo

prodělal v klukovském mládí očístnékoupele ve vodě našíněkdy
klidné, jindy bouřlivé a hučícířeky Blanice, která si po staletí
a možno říci po tisíciletíprodírala cestu se svými stříbrnými přítoky našímhornatým a skalnatým kra,jem, ten se vrací, mnohdy
i z daleké ciziny a z našeho vnitrozemí zpět, na svá rodná či znárná
a milá místa, neboť nemůžena ně nikdy zapomenout,
Zavřete-li oči a zasníte se - uvidíte její stříbrný pás vinout se
z hor překrásnými dolinami, uzarlřenými skalami a, stráněmi a sly_
šíte;ejí hlas, který vás již od mládí }ákal a rlábil, ale také někdy
varoval. Ta naše řeka vypráví o zašlých slavných dobách, jejichž
byla svědkem. O dobách husitských, o mistru |anu Husovi, o Z|até
stezce, kudy se k nám kdysi dávno dtrvážela sůl. vypráví však taká
o těžkých dobách, o bidě a nemocech, přírodních katastrofách kte
ró stihly náš koutek zd,e a celý jihočeský kraj, o perlorodkách,
o rýžovánízlata a bohatosti ry'o, zvěře a ptactva,
Rybolov v řece Blanici patřil již z dob Viléma z Rožmberka městu Husinci; na základě darovací listiny, jejížofiginál se nachází

třeboňském archivu. Rybolov byl obcí husineckou dlouhá léta
pronajímán soukromníkům, Teprve v roce 1912, kdy byl založen
rvnaritY spolek v Husinci, byl rybolov pronaiat rybářskému spolku,

.l

byia postavetra r€lenční přehrada s obsahem
které se vysadilo mnoho různého plůdku,
do
5,6 miliónů
plůd_
\re staré líhni, která již zan7kla, bylo vypěstováno tisíce kusů
vybudo_
prací
byl
členů
ku pstruha a vysazeno do řeky, Obětavou
ván rybník na potoce Moravici.

V roce 1935 -

1939

nr3 vody,

NašeorganizacepečujeonaŠímládeŽ,kteráseveznačnémíře
vidi vše co a jak se dělá, učíse z toho
odnašichčlenů.organizaceplnídobřesvéhospodářskéikulturnÍ
ťrčastníprací při výlovu,

plány, v mnoha případech je

'24
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překračuje,

PLÁNY IlO BUDOUCNA

]

l

ř

f

Hlavnírn rtrkolem tělovýchovné jednoty,bude v nejbližšíbudoucno§ti provést ve spoluprác! s Místnímnáíodním výborem, s orga§izacemi Národní frorrty a všemi občany, výstavbu dalšíchsportovních hřišt v areálu místního stadiónu. počításe s provedením
rekonstrukce 400 m lehkoattetické dráhy, s rozšířenímkapacity
noclehárny a výstavbou dt,ouproudového kuželníku,S výstavbou
asfaltového hřiště na odbíjenou, košíkovou, tenisovými kurty a
-s výstavbou sauny.
svou praJsou to velilré plány, ale jak j,iž naši občanéněkolikráte

cÍukázali'isoutoplányreálné.Snahouvýborutělovýchovnéjednoty bude, aby co nejširšíveřejnost mohla podle svého zájmu
aktivně sportovat.

letošnímroce byl zngvu za|ožen oddíl stolního tenisu a jeho
činnost se úsp6ně rozvíií.Dále počítáínese založenímoddílu od_
tíiěrré,ZTV, lehké atletiky a dalšíchoddílůo ktefé bude zájem
a pro které se naidou obětaví funkcionáři-

v

*

Hlavním sportem zůstane rl Husinci zřejmě i nadále kopaná,
ktelá zde má neJširšímasovou základnu, výborné hrací podrnínky,
celort řadu obětevýth íunkcionářů a mnoho.fanoušků z řad našich
občanri. Snahou hrde udržet [. mužstvo v kraiské soutěži, I. B tří_
dě a výhtredově pCI$to,epit do I. ,t třídyDalšímdůležitýmrlkolem, a to nejen v kopané, ale i v dalšíctr
sportech, bude práce s rtr}ádeží, která bude v budou,enosti úblrajo_
rrat dobŤé irméno našítělovýc,horrné jednoty,

zÁvĚR
Tělovýchova v našem městě oslavuje letos své B0, výročía oddíl
kopané 55. výročízaloženi. K tomuto jubileu jsme se polrusili
v krátkém,_pojednání.zachytit část historie našíjednoty, která je
trkázkou práce,a obětavosti lidi.

Údaje jsme čerpali ze spisů a knih, kteqé jsme měli k dispozici,
valná část archivu se. nám nedoclrovala, proto některé údaje jsou

neúplné.Takénebylomožnol'yjmenovatvšechnyobětavépracovníky, kteří stály u kolébky tělovýchovy a sportu v našem městě,
Začátkybyly.ajsouvŽdytěžké.Nebýlodostatekfinančních-pros.
tředků, nebyla tělocvična, řádné hřiště, výstroj, nářadí, ani zkušenosti, ale dobrá vůle, nadšení, obětavost a vvtrvalost, překonaly
všechny překážky,

DnesjednotavlastnÍsportovní'stadiÓn,hřištěnaodbí}enou,košíkovou.Velikost hraci plocúy, která je zatravněna ie 7a krát 10C
metrů. V tribuně je turistická nocléhárna s 45 lůžky,šatny, sociální

zaÍizeniabytprosprávcestadiónu.iednotamávlastníautobus

:, garáží.

Veškerá zařizeni jsou k dispozici k provádění tělovýchovy a,spor:
všechna zaíizeni, která byla vybudována,
si- zasloužídobré údržbya dalšího rozšiřování, aby vyhovovala

' tu všem občanůmměsta.

všemodvětÚímtětovychovy'asportuabylaptněvyuŽívánasou.
časnou i příštígenerací.

Voláme proto mládež, tělocvikáře, sportovce a všechny'přátele
plnění
tělovýchorly a sportu! Přijďte íieá ná§; pomáhejte nám,v
tělosjednocené
poslání
naší
úkolů,které pro nás vyplývají z
výchovy.

YÍBOR TJ SIAVOJ HUSINEC
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III|OčESKÉPEKÁ*NY, náfoúlií lndnik

vyráběií a dodávaií

v celén tihočeskémkraii

O PEKAŘSKÉ
a cUKRÁŘsKÉ
O SODOVKÁRENSKÉ VÝROBKY
Snahou všech pracovníkůie uspokoiování spotřetlitelské

i kvalitě
doporučují spotřebite"
pekáren
Pracovníci |ihočeských
lťrm z pekařských výrobků
výběrový chtéb

poptávky v množství,sortimentu

z

iemného pečiva

vánočky, bábovky, závin , makové špičky,
domácí buchty a křehký závin
U cukrářských výrobků zilláště doporučují
iezla
iemnou roládu, sandoru, různé druhy
dortů

Z neaikoholických nápojů doporučují
nápoje pro řidiče, Chito, Aro-colu, Citro-colu,
,
Kofolu
Pro diabetiky Dia.citron

Pro děti a spoftovce ovocné limonády Lino

a Pomo
Na rekréaci a víkend Linko limonádu
vratném obalu
Ve svých prodeinách
ZÁDEJTÉNEALKoHoLIcrÉ NÁPoíE

r označením
JrHoeEsKÝcfi PExÁBEN,_.

2a

v

ne-

Jihokou
Ě. BudĚiovice, prouoz 03 HUSINEC
pR

lo

o v Á p i,

veškeréstrojní,
sfoyební,
zómeěnické

o klempířsképróce

lttlIlllltlllll.lllllllllllllllrlll

V rámci stužeb pro obyvatelstvo a soukromé stavebníky

VYRÁBí:
o oKNA
o DvERE

o scHooršrĚ

o PARAPETNí sTŘEcHY

D Á L E:

O bytové doptňky a potřeby pro
O skládací ksmpinkový nábytek
O skladové regáty
Teleíon 62113

a pod.
domácnost

|,

národní podnik ČEsKÉBUDĚ]ovIcE
DOPRAVNI ZÁVOD PRACHATICE

DabíziVám své služby:

Obiednavky nákladní dopravy

včetně cenových intormací vyžaduite na č- tel.
2241,2242, 2243,2770

Přepravu kusového zbgži

drobné služby pro obyvatele požaduite na č, tel,
2396

Intormace a obieilnávky autokarů
na záiezily

v tuzemsku včetně cenových náležitostí žáileite
na č. te!. 228B, 3388

ZahraniĎní záiezúy autokarem
Vám zaiistí

CESTOYNÍ KANGELÁř, ČED()K PBAcltAfiC:E

*

Čsao a Čnoor Vám poradí a poskytne pomoc
při sestavení'piogramu Vašeho záJezďu

VYUZIJTENAŠICHNABÍDEK!

30
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národní podnik ČeskéBuděiovice,

DoPRAvNi zÁvoD 206 PRAcHATtcE
přiime do trvalého pracovního .poměru:

o Řrntču NÁKLADNi

a

D0PRAVY

ZÁVOZNÍKY
výhodné platové a pracovní podmínky

řidiči nákladní přepravy obdržínáborový
příspěvek ve výši 1 000 Kčs
pracovníci a jeiich rodinní příslušníci
obdržíslevu na přepřavu autobusy a volné
iízdenky
možnost podnikové rekreace

v

Rumunsklr

podíly na hospodářských výsledcích

Informace poskytuje kádrové a pertonální
odd. závodu
s_ Havlan, č. tet.2241-3

lidové spotřební družstvo

VE VIMPERKU

nabízís,u-é službl
l
l
l
l

D0BRÝ NÁKUP potnRvruÁŘ§KÉHo zBoží

šIR0KÝ S0RTIMENT rnxrtr,ruíHo zsoži

pRúMYstovÉzBožíA STAVEBNí uArpnrÁr
PR0DEJ

zsaži

NA DoPtŇKovÉ A NovoMANzELsKÉ PúJčKY

a

obchodním, domě

a HLISLNCL

o B ČnnSTvE N í,
tTBYTO VÁN Í, STRAVOVÁNÍ
Hote} Na Knížecí,Husinec

B{rFET EIUsINEc
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