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Tjvodem...

Rok 1984 je rokem oslav 35. výročí vzniku pionýrské organi-
zace a 4O. výtoči vzniku Slovenského národního povstání, jímž
se dostáváme do příprav na výročí osvobození naší vlasti So-
větskou armádou v roce ]_945. V příštím roce také bude uspo-
řádána přehlídka zdraví, síIy a krásy - Československá spar-
takiáda.

Do tohoto období zapadají i oslavy 90. výročí založení naší
tělovýchovné organizace spolu s 65. výročím oddílu kopané.

Ano. Je to už plných 90 let, kdy vznikla myšlenka založit
v rodišti Mistra Jana tělovýchovnou organizaci - jednotu
sokolskou. Z téžkýcll a chudých začátků se postupem doby
vyvinula silná tětovýchovná organizace, která od 50. let to-
hoto století převzala název TJ Slavoj a která dnes patří mezi
nejpočetnější společenské oraganizace Národní fronty v mís-
tě. |ejí význam tkví v tom, že vede a vychovává mladé lidi
v duchu sportovních tradic, že organizuje řadu sportovních
akcí ve volném čase a že pečuje o tělesnou zdatnost mládeže.

Když před 28 léty zde byla po mnoha průtazích zahájena
stavba sportovního areálu, máIokdo věřil ve zdárné dokonče-
ní. A přesto - díky pochopení veřejnosti, byla stavba dokon-
čena, slouží široké veřejnosti, škole, oběma středním odbor-
ným učilištím a v poslední době se velmi vážné začíná uvažo,
vat o přístavbě další části kryté tribuny s klubovnami a uby-
tovnou. V těsné blízkosti sportovního areáIu je malé ale
postačující koupaliště a hned za řekou Blanicí je vybudována
chatová osada, plně využívaná v Ietní turistické sezóně turis-
ty a rekreanty z celé naší vlasti, jimž se zdejší kraj líbí a trá-
ví zde chvíle klidu a odpočinku.

Co přát naší těIovýchovné organizaci do dalších let?
Předem nutno. poděkovat všem těm, kteří se sportovním

nadšením a zaujetím tuto dobrovolnou zájmovou činnost děla-
ji, at jlž jako funkcionáři TJ Slavoj, trenéři, cvičitelé nebo
jako aktivní členové. Popřát všem hodně úspěchů, zvýšený
zájem mladých čIenů, ťozvoj činnosti ve všech odborech -v Í<opané, turistice, jezdectví i v základní těIovýchově. A také
trval-e vysoký počeť sportovních přátel - diváků na všech
utkáních, soutěžích a veřejných vystoupeních.

Blahopřejeme naší tělovýchovné organizaci k 90. výročí
jejího zátoŽeni a přeji jí hodně úspěchů v její záslužné čin-
nosti při rozvoji tělovýchovy a sportu v Husinci!

Bohumil Paclík,
předseda MNV Husinec
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vÝBoR TI stAvoJ HUSINEC v JUBILEJNíM nocr rsaa

Předseda
M ístopředseda
Politicko-výclrr,rvný prac.
Tajemník
Metodik
Hospodář
zdravotník
čIenové 

-

Předseda
M ístopředseda
Politicko-výchovný por.
Jednate1
Organizační pracovník
pokladník
č]enové

KRAUS František
KNAIFL Eduard
KUNEŠ }aroslav
LANG Miros]av
KRAUS Václav
F'RIEDBERGER Maxmílián
REZN1K František
TAIANoVSKÁ Jaroslava
šII\DELÁŘOVÁ Zdena
KADLECOVÁ Vtasta
KLICHA jan

VANĚČEK Pavei
KRAUS Václav
TOMEK František
MAREK Karel
GRUNSKÝ Josef
CARDA Václav
PtrŠEK Ladislav
PA]ER Pavel

vÝBoR oDDItU K0PANE V JUBItEJNiu nocu rgaE

Stadión Tj Slavoj Husinec
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ZAIOZENÍ TĚIOVÝCHOVNÉ ORGANIZACE V HUSINCI

IZe starých zápisů a vzpomínek. j

Myšlenka založit jednotu Sokolskou v Husitrci pochází z jeď-

noty Voananské, jejiZ tenaejší starosta Josef Šíp zasaCil se

o tÓ, aby v rodišti Husově by1 poiožen základ jednotě sokol-

ské. Výzvy této uposlechnuto obačany husineckými počátkem

roku 1894.
Ustavující sch.ůze konána dtre 9, června 1894, Tehdy přihlá-

silo se 33 členů. Ustavující valná hromada konána dne 5, srp-

na téhož roku. Starostou nové jednoty zvo]en Antonín Knops,

náměstkem Emil šebele, jednatelem Antonín Zelinka a náčel-

níkem ]osef Hajný. Do konce roku vzrostl počet členstva ira
39. Odbývalo se celkem 5 schůzí výboru, cvičícího členstva

bylo poměrně málo, cvičilo se jednou týdně, Jelikož jednota

nbmOia potřebné nářadí, dožadovala se ho na jednotách okol-

rríclr. žáaosti této vyhověno jednotou v Hostivaři, která da-

rovala naší jednotě hrazdu a jednotou ve Vodňanech, která

darovala braclIa. spotková místnost ustanovena v hostinci

Na Radnici"

Ir'otbalisté z roktr 1923: Paulík l., Zlka
Kresl Fť., Pojs1 K., Jandera A., Mík A,,

Ježek V.
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B., Adamec J,, Pešek K., Mik Fl,,,

Plachta Voj., RyS M., Peleška ].,



ČINNOST IEDNOTY OD JEIIHO ZALOŽENI DO II. SVĚTOVÉ
vÁtKY

1_899 Zakoupen spolkový prapor za 6O zlatých. Prvním pra-
porečníkem byl zvolen Cyril Mík a Cyril Bródl. Dne
22. kvétna konal se výIet župy Husovy do našeho mís-
ta. Při něm rozvinut před Husovým domkem prapor jed-
noty. V červnu zúčastniůa se jednota cvičepí v Protivíně.
Dne 30. července odbývala jednota svůj výlet v zahra-

. dě Zdeňka ostádala, který se znamenitě vydařil.

Pořad byl následující:
1. Ouvertura
2. Zpév fmužský sbor)
3. Směs národních písní fhudební sborJ
4. Cvičení prostná a na bradlech
5. Sólový výstup
6. Ouvertura
7. Zpév fmužský sborJ
8. Sólový výstup
9. Volná zábava
Vstupné bylo 15 krejcarů na osobu.

1900 Účast na župním sletu v Týně nad Vltavou, ve Volyni
a ve vlachově Březí
}ednáno o utvoření divadelního souboru.

1901 účast na cvičení ve Vodňanech.

1902 15. srpna pořádán výlet na Boubín, Lenoru a přes Vola-
ry a Prachatice zpět. Šlo se pěšky. Za\ožen fond k po-

staverlí pomníku mistra Jana Husa se základem 20,- K-

1903 }ednota koupila bradla za 350 K a stará prodala místní
školní radě za 16 K. Jednota cvičila v Netolicích a v Ba-
vorově. Dne 2. srpna pořádala jednota veřejné cvičení
u příIežitosti hasičského sjezdu. Dne 15. srpna uskuteč-
nén zálezd do Českých Budějovic.
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1904 Dne 24.ledna pořádán spolkový ples. Založen fond na
postavení tělocvičny.

1905 Dne 1. a 2. ,července oslaveno pový,šmí Husince na
město. Odpoledne odbývána zahradní slavnost v sadě
jana }ilďka s veřejným cvičením naší jednoty.

1907 Pořádáno veřejné cvičení jednot, na němž by1" 1iž žen-
ský odbor. }ednota přičiňovala s€ o to, aby byla v našem
místě veřejná čítárna.

1908 Konáno žlpni .c.vičení v P,rotivíně, jehož se zúčastnilo
10 mužů a t2 žen.26. června odbýváno veřejné cvičení
naší jednoty: Cvičilo 46 mužů a 21 žen. Zastoupeny jed-

noty: Protivín, Vodňany, Bavorov, Volyně, Strunkovice,
, Prachatice, Netolice'a Vlachovo Bíezí.

1_909 Zřízen pěvecký kroužek při jednotě. 15. srpna konáno
okrskové cvičení. 24. října zúčastnila se jednota usta-
vující schůze jednoty ve Vitějovicích.

1910 Příjem za rok
vy,dání
pokladní hotovost

K 23o,4g
K 216,4l
K 14,08

191]_ Cvičeno dvakrát týdně. V úterý v Husově domku Idneš-
ní muzeumJ, v pátek v sáIe na radnici fdnes biograf J.

Dne 18. listopadu pořádána Kateřinská zábava, která
vynesla 28,30 K.

lg].2 Sletu všesokolského se zúčastnilo 14 mužů- Dále účast
na cvičení ve Volyni a v Českých Budějovicích.

1913 26. Iedna odbýván spolkový ples, který vynesl 31,82 K
čistého zisku. Účast na cvičení v Netolicích a na Hlu-
boké. Během roku sehrány dvě divadelní představení.

1914 Rok 1914 jest v životě naší iednoty jubilejní, dovršený
20tý rok činnosti gd založení. Směřovala proto činnost
k řádné oslavě dvacátého toku trván-í j,ednoty. za tím

ó
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ričelern usneséno pořádati siavnostní schŮzi Členstva,
na niž by jednatel přečetl dějiny jednoty za 20 let pů-
sobení. Členstvo dalo se fotografovati a sestaveno tab-
Io, jež vyvěšeno na radnici. Na den 2. srpna určen okrs-
kový slet do Husince. Jednota zúčastnila se výletu na
Helfemburk. Jelo se povozy do Bavorova, odtud šlo se
pěšky na Helfenburk. |ako každého roku, tak i letos
pořádána oslava M. J. Husa. Lampiónový průvod městem
v předvečer dne 5. července, zapálena hranice. Dále
podnikány kroky k důstojné oslavě 500. výročí upáIení
mirstra Jana Husa, které připadá na příští rok. Zvolena
k tomu komise, konány schůze společně s ostaními
spolky. Dále také podán návrh na pojmenování a úpravu
ulic v našem městě. Veškerá činnost postupoval a zdár-

, ně k vytčenému cíli. Nebylo však naší jednotě dopřáno
těšiti se z ovoce své veliké činnosti. Výstřely v Sarajevě
daly podnět k dlouho připravované válce. Válka ! l ! To
osudné slovo dlouho tušené, obávané, náhle bylo hlasi-
tě voláno. Tisíce českých mužů odešlo bojovat proti
svým bratrům. 15 mladých, ponejvíce velice činných
členů nastoupilo vojenskou službu a během váIky dat-
ších 13 členů jednoty odešto do války. Z téch 3 členové
položili život za cizé zájmy.

Jsou to:

MIKOIÁŠ LENDLER
ALOIS MiK
TOMÁŠ DÚRA

Čest jejich památce!

1918 Po dlouhých válečných letech započalo opět cvičení
v Husově domku [nyní muzeumJ. V Husinci se zúčast-
nilo členstvo jednoty důstojné oslavy našeho osvoboze-
ní. Pořádán pochodňový průvod před Husův domek,
za nevídané účasti veškerého obyvatelstva.
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1919 V sobotu 15. úhora pořádán po pětileté přestávce spol-

kový ples v sáIe na Radnici, Dne 6, dubna zúčastnila

se naše jednota slavnosti 5áZení ,,lípy svobody" v Pra-

chaticích. Dne,25. května ustanoven znovu ženský sbor,

Dne 4. května jelo se 4 povozy fkoňmo) do Vimperka

na os}avu |aro Svobody, [60 účastníkil,) Sehrány diva-

delní představení: Na letním bytě, Románek na horách,

Žena legionáře a Ptačí mozky,

!92O účast na sletu v Praze, Řemeslný dorost pořádal večí-

rek, na něm zapěI pěvecký odbor, 22, srpna odbýváno

veřejné cvičení jednoty. Které se znamenitě vydařilo,

Ráno pořádán koncert na náměstí, odpoledne průvod

a veřejné cvičení. Večer sehráno divadelní představení

Z českých mlýnů. 28. listopadu pořádán koncert za ve-

dení Zd. Otavy. Za tďx 1920 sehrána následující před-

. stavení: Konselinova kometa, Karet Havlíček Borovský,

Z českých mlýnů a Jedenácté přikázání,

Lg21, Sehráno divadlo Kostnické plameny, 6, července veřejné

cvičení. V tomto roce sehráIy další představení: Čokolá-

dová princ ezna, ZIatý Jiří, Mlčení a slušnost a Slepý na

druhou stranu.

tgzz 22. ledna pořádán spolkový ples, Pořádáno veřejné cvi-

čení. Zájezd do Trocnova, Sehráno 6 divadelních her

včetně ,,Lucerna"-

7923 Oslava 6. července a veřejné vystoúpení, Během roku

sehránydivadelníhry:Síiabratrství,Maloměštídiplo-
mati, Bělohorská mračna a Dědečkovy housle,

tg24 Divadelní odbor sehrál: otec, Třetí zvonění, Následky

dostaveníčka, Zodpovědnost mládí a Jindra, Účaqt na

cvičení v Netolicích a v Českých Budějovicích,

t925 Oslava 6. července a během roku sehráno 6 divadel,

1926 Účast na sletu a sehráno 7 divadel,

8,



Dorost z roku 1922: z leva Šimeček, Ledvinka, Kresl V., Kresl Fr., Zel,e.gý.

Plachta Voj., Ježek V., Svatoš, .... Druhá Ťada: velek, ....,'KukaČka
Svoboda, PekařSký, Pekařský, Pokorný, Balej, Bednář. §edící: zeman

9
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7927 6. července veřeJné cvičení a tělovýchovná akademie.
Zájezdy do okolních jednot a sehrána 4 divadla.

1928 6. července kromě obvyklé oslavy provedeno veřejné
cvičení. fednota se zúčastnita zájezdu na, Slovensko

a do Českých Budějovic. Během roku sehráno 7 divadel-
ních her. Zemřel řed. učitel Karel Hlinka.

1"930 fednota zúčastnila se oslav 6. července a pořádala té-

trož dne veřejné cvičení. Zájezdy do Týna nad Vltavou
a Vodňan. Sehrány divadla: Bílá myška, Fidlovačka
a Vilouškův svatební den. |ednota zřídila v roce 1929

v sále na Radnici němý biograf. Zemřel Rudolf Knops,

1931 Konáno veřeiné cvičení, zájezd do Libějovic a Vitě-
jovic. Sehráno 5 divadel.

o 5 divadel, ZeÁřeI za-1932 Účast na sletu v Praze. Sehrán
kládající člen jednoty František Šebele,

1933 veřejné cvičení. Uspořádána zdařilá těIovýchovná aka_

.aemie.Sehrána2divadlaabylapořádánaSilvestrovská
zábava. Zemřel zakládající člen V. Fetrášek, V tomto

roce urovnání špatných finančních poměrů jednoty,

které byly zaviněny špatnou prosperitou biografu, Žá-

data jednota eeskou obec sokolskou o podporu, Do

koncerokunedostatajednotaodpověď!Účastnaokol.
ních veřejných cvičeních a v Třeboni,

1934SpisovatelkaAmálieKoŽmínovánabídlanašíjednotě
k sehrání svojí divadelní hru ,,Konopipká", Hra vyžá-

dalasiznačnépřípravy!RežiiměIKarelLiška,učitel'
zpěvy Josef Hahn, učitel. Provedena dne 6, července
,rra sokolském hřišti za veliké účasti, Během roku sehrá-

ny další dvě divadla. Finanční poměry jsou v tomto ro-

ce neutěšené. ČOS finanční pomoc odmítla,

,.1 - L_--<^!

1935 bivadetni odbor pořádá na počest 13letého trvání spo_

lupráce Franty Kresla, Franty Roubínka a I, V, Píchy

l0
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divadelní hru Tulácké dobrodružství. 25. prosince,se-
hráno Děvče od Čerchova. Zájezdy do okolních Jednot.

1936 Veřejné cvičení 6. července. Dopoledního průvodu zú-
častnilo se v kroiích 109 členů a odpoledne I25 členů.
Jednáno o zíízení koupaliště. Sportovní klub S. K. Misík
žád,á o propůjčení hřiště za stejných podmínek jako měl
S. K. Husinec. Ujednáno, že se hřiště pronajme za po-
platek Kč 50,- ročně. fednota se zúřastnila zájezdu
do Kaplice. Koupeno piano za Kč 650,- od p. Svobody
z Těšovic. Piano převzal dlvadelní odbor Hasičská led-
nota žád,á o půjčení stolů a židlí. Žádosti vyhověno. Za-
veden lyžařský oddíl.

6. }edna byla konána tělocvičná akademie, která se v}ř-

dařila jak finančně, tak i morálně. Divadelní odbor
prodal staré piano za Kč 600,- a koupil nové za Kč
3.500,-. Byla provedena zápůjčka. Odbor biografu žádá
zakoupení zvukové aparatury. Pořádány sokolské šib-
ř!nky. Sehrány divadla |iříkovo vidění a Lojzička. Kou-
pen oštěp, disk, žíněnka a bouda na cvičiště. Zakoupe-
ním zvukové aparatury pověřen Plachta a Řezanka.
Provedena akce půjčky od členů, která vynesla Kč
g.52O,-. Po dlouhých debatách koupena zvuková apa-
ratura za Kč 8.500,-.

Pořádány dvě tělovýchovné akademie. Vedení zvuko-
vého biografu převzali po |. Jungmannovi - Plachta,
Jileček a Kresl. Několik členů bylo povoláno ke stráži
SOS. Uctěna památka letců bratří Miloše a Vlastimila
Rysa.

1939 Na výborových schůzích se projednávají hospodářské
záležitosti jednoty. Omezená činnost. Znovu jednáno
o zřízení koupaliště.

1940 Konec činnosti jednoty. Začímá pronásledování členů.
Karel Liška a Bohumil Peleška byli v koncentračním tá-
boře.

1938

Tl.



T§lQY:eirOVA A: §FORI V" HU§INCI, OD RONU 194B

Po sjednocen_í tělovýchovy a sportu se naše jednota plně
zapojita];d_ooaění.'Pruní i druhá spartakiáda byla hojně navští-
vá9 oPča_lv" x,řIqsince a, cvičícím členstvem. Jako prvý odbor

5 ŽallaonÍ,l§le§né yýchově byl ustanoven oddít ledního hoke-
jg; pýia zakóupéna výstroj,'mántinely, osvětlení a další potře_

b,i';x,prorrattění,;tohoto sportg, Hrálo Se na rybníku u starého
hřlště', a ''na přehradě. Nezodpovědným jednáním některých
81q"í{ aá.šlÓ k, sCizení výstroje a mantinelů a oddíl tak zanikl.
'Ď,rghým odditem-který si velice dobře vedl pod vedením

ťrarrt'-Kátiny, K.'Brašníčky a V. Hajsla,by! oddíl kuželkářský,
který se dostal až do krajské soutěže. Neměl však vlastní ku-

že!ní-.4q,.kterérn-by se., daly pořádat kuželkáŤské, závody. Hrá-
lg:9.e:,p!9to] v.kuželníku umístěném v bývalé hospodě'na Zá,

ře€ká,,, ,. .

. Třetím oddí}gm byl odddíl cyklistický. Uspořádal několik
ávodů:lr,ter,ých se hlavně.zúčastnili: J. Kuneš, V- Carda, Karel
Blašnička,a V; Pešek,
. Po, sjednocení tělovýchovy bylo rozhodnuto spojit SK Hu-
sin€G s tělocvičnou jednotou, která po bývalém názvu Sokol
převzala nový název ,,Otavan" a později dnešní názw Slavoj.
Po tomtq sjednocení byta v Husincii nejvíce hrána kopaná,
o které se zmíníme samostatně.

Velikou škodou pro sjednocenou tělovýchovu v Husinci mě-

lo, ,stálé měnění vedení jednoty, což rozhodně nepřispívalo
k' dobré činnosti. přesto nutnlo hodnotit toto období velice
kladně.

Oddíl.ku.želkářský

Kuželkářský sport má v Husinci bohatou tradici. V minu-
losti se hrály kuželky pouze pohostinsky v kuželnících umís-

tě+ých v hostincích. Při sjednocení tělovýchovy bylo hraní
Buželek pojato jako ,sportovní vyžttí rovnající se ostatním
sportům. V Husinci byl za|ožen oddíl kuželkářů v roce 1955
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a jeho činnost trvala do roku 1959. Zanikl z důvodů, že nemél
vlastní kuželník. stávající kuželníh v hostinci na zářecké byl
v dezolátním stavu. přesto oddíI sehrál za tuto dobu mnoho
přátelských a mistrovských zápasů a jiných soutěží. Oddíl
hrál proti Č. suaěiovicům, Písku, Č. Krumlovu, Protivínu a dal-
ším oddíIům kraje.

elenové oddílu byli: Brašnička Karel, Kalina František, Hajs
Vojtěch, Nohejl František, Dejmek Alois, Pešek Rudolf, |ung-
bauer |an a další.

SK Husinec

Hned po prvé světové válce začal v Husinci fotbal. Začátky
nebyly snadné. Nebylo kde hrát, nebyla výstroj. Několik nad-
šenců, z níchž možno ,jmenovat hlavně: Josefa Paulíka, Ber-
narda Zíku, Vojtěcha Plachtu, }osefa Adamce, Antonína Míka,
Václava Peška, Františka lMíka, Karla PoJsla, Mílu Rysa, Karla
Peška a další, položili základ fotbalu v Husinci.

K nim nutno přiřadit dorostence, kteří měli samostatné ve-
dení a vše si hradili ze své pokladťry, která se skládala z vý-
dělku povětšinou z divadelních her. Tu zde možno jmenovat
průkopníky dorostenecaké kopaná v Husinci: Pelešku Pepu,
Janderu Lojzu, Plachtu Václava, Svatoše Edu, Hanuše Benja-
mína, Chramostu Cyrila, Míka Fr., Iungvirta Fr. a další.

Prvý míč pro dorostence zhotovil sedtář Chramosta, na kte-
rý se společně složili. Místo duše byla měchuřina. Začalo se
hrát na něstském tržišti fnyní je na tomto místě velice pěkný
park). Hřiště bylo nepravid,elné, z kopce a každý měsíc se. na
něm odbývaly dobytčí trhy. V jakém stavu pak bylo, snadno
domyslet. Když Sokot získal louku u mlýna, byI požádán aby
tuto pronajal SK Husinec. Tomuto požadavku býlo vyhověno
za poplatek Kč.50,- ročně.

A právě zde, ačkoliv byio i toto hřiště pro kopanou nevyho-
vující, eačal se v Husínci hrát opravdový fotbal. Návštěvy
byly veliké, a ti kteří nechtěli platit, seděli na vedlejší stráni,
která byla t_ehdá ještě bez lesních stromů.
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Za celou dobu mezi dvěma válkamii bylro sehráno veliké
nrnožství přátelských a mi,strovských zápasů. Hrálo se proti
českým i německým klubům z Prachatic a Vimperka a se vše-
mi okoiními i vzdálenými městy. Na tornto hřišti hrála i je-

denáctka Internacionálů, v čele s legendárním brankářem
F'rantiškem Pláničkou.

Že se již tenkrát hrál v Husinci dobrý fotbal je zřejmé z to-
l;ra, že o naše hráče měly zájem přední fotba]ové kluby. V tom-
to období nebyly na hřišti žádné kabiny a tak se mužstva mu-
sela převlékat jak se dalo. Klubovní místnost byla v různých
hostincích, např. u Hanušů. Kopačky a dresy si kupovaii hráči
ze svých prostředků. Až později, když již měl klub nějaké
penize byla zakoupena výstroj pro všechny hráče,

Příchodem Karla Sedláčka clo Husince z SK České Budějo-
vice bylo mužstvo veiice posíieno a začal se hrát výborný
fotbat. Z finarrčrrích důvodů byl SK Hus.inec převeden na SK
Misik Husinec, tehdejší továrna na klobouky. V továrně byio
dovoleno se převlékat a vyprat si dresy a někoiik hráčů tam
bylo zaměstnáno, sice za malý plat, ale mohli alespoň zůstat
v Husinci a hrát fotbal.

14
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VÝSTAVBA STADIÓNU V HUSINCI
-]

' Iak již jsme se zmínili, začal se v Husinci hrát fotbal po
prvé světové válce na dobytčím tržišti. Hřiště nemělo žádané
parametry a nevyhovovalo hlavně po stránce hygienické. Když
se střílelo na dolejší bránu, která byla hned za tehdejší ,,pas-
touškou" fdnes již zbouranou], tetjt míč někdy az tr uuaově
dnešního MNV.

Po získání louky u rybníka místní Sokolem, bylo započato
s kopanou na tomto hřišti. Ani toto hřiště však nevyhovovalo,
ač bylo umístněno v překrásném prostředí. Na jedné straně
bylo široké pouze 43 metrů. Největšími překážkami bylo za-
vedení elektrického proudu o vysokém napětí přes hřiště
a voda ze tří stran. každou chvíli spadl míč do rybníka nebo
do řeky. Kilyž byla velká voda, mnohokráte se stalo, že míč
uplavat.

Neradi se fotbalisté ]oučilí s tímto hřištěm, ale nebylo ji-
ného východiska. Hledatci se jiné místo, které by vyhovovalo
pro kopanou a jiné sporty. Práce nebyla lehká, 

-neúoť 
v tuto

dobu byly pozemky ještě v soukromém vlastnictví. Uvažovalo
se: zřídit hřiště za Husovou skálou, pod Černým mostem, na
tak zvaném ,,Place", Idnešní sklady výkupního družstva] pod
Horriím parkem a jinde. Uvedená místa byla přerněřena, ale
rozměry nevyhovovala. Konečné rozhodnutí padJo na místě
dnešního stadiónu. Nyní se však narazilo na velikou překážltu
y podobě soukromých majitelů pozemků, kterých bylo asi pět.
S každým se několikráte jednalo, ale marně. Měli clobré rádce,
kteří navenek proti tomu nebyli, ale v zákulisí pracovali, aby
sc tento plán neuskutečnil. Tři roky propadaly peníze určené
státem na tuto stavbu, která měIa být prováděna v tak zvané
akci ,,T,.

Konečně se MNV podařilo prosadit, ž'e hřiště a tribuna se
zača|y stavět. Mohla by se o tom napsat celá kniha, co všech-
no bránilo této výstavbě, tak potřebné pro naše městečko.

|ak bylo zhpočato s výstavbou? Po odklizení ornice asi 30
cm hluboko se ukázalo, že po celé ploše je bývalé staré řečiš-



tě řeky Blanice, tj. samý kámen a písek, Po srov,nání p}ochy
byla zemina opět navezena, Byla vyměřena běžecká dráha
a položeny obrubníky. Následovalo, oplocení cejého hřiště
a vysázení keřů,,,tuje" ,kolem silnice. Dále byl zaveden elekt.
rlcký proud a vodovod. Konečně bylo přikročeno k výstavbě
tribuny. Původně se uvažovalo pouze o postavení kabin- Sou-
druzi Plachta V., Bízek V. a Souček K. se zajelri pod,ívat do
Březnice, zalíbila se jim tamnéjší tribuna a podlo jejího vzoru
se začalo u nás stavět.

Dokončení celé.stavby převzai MNV v Husinci a stavbabyla
přeřazena do akce. ,,Z". Na základy bylo použito kamene z bý-
valé bouračky hospody u Hanušů. Též mnoho cihel,byJo, získá=
no zdarma. Stavba byla zahájena pozdě odpoledne a-ráno by}a.

tak zvaná,,,g}ajcha". Zdá se to neuvěřitelné. Stačilo několik
reflektorů, zed,4ičtí učňové, kteří toho času. pracoyali na. stav-
bé IZD a hodně ochotných pomocníků. Otom, jak se pldeo:
valo na tomto, na naše poměry velkolepém díle a kdo všechno
se na něm podíIel, jsou doklady. Dá se říci, že na. něm praco-
vala většina našich občanů, od pionýrů až po 88 leté starce.
Pracoťalo se brigádnicky a zdarma.
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Pamětníci hřiště u rybníka: Velek, Pešek, Suchan, Bízek, Geíbetz
Gerbetz J., Hambálek, Sedláček Bóhm, Carda, Váša.

Zahajovací družstvo
Pešek V,, Kraus F.,

na novém stadionu:
Kosmata V., Kuneš Š.,

Pešek J., Kuneš J., Vančura F.,
Zelený J., Carda.V., Kačírek J.,

f
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DRUZBA SLAVOI HUSINEC _ TATRAN TOPOLČIANKY

V roce L972 byla navázána sportovní družba s tělovýchov-
nou jednotou Tatran Topolčianky ze Siovenska.

Každoročně se sportovci těchto jednot navzájem navštěvují
a utužují tak přátelství mezi našimi bratrskými národy. Nej-
dříve přijeli přátelé ze Slovenska k nám do Husínce. O tý-
den později odjeli na Slovensko naši sportovci. Jelo se ještě
autobusem RND.

.*
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V roce 1973 přijeli opět jako první sportovci z Topolčianek.
Zůčastnili se turnaje o putovní pohár MNV. V uvedeném roce
jeli naši sportovci na Slovensko již v novém autobuse zn. LUX,
který zakoupita T} pro své členy.
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L MUŽSTVo SLAV0IE HUSiNEC 1974

Zleva:

Sedící:

,,sTARÁ

*r*ii$*

oddílu Fr. Kraus. J. Kovář, Z. Straka, B. Pravda, Z.
VI. Vojík, Z. Svoboda, M. Tomek, J. Pešek

Kovařík, M. Ma/er, M. Ieřábek, J. Mařík, Z. Frnoch, St. Hambálek,
Vedoucí mužstva Toman Ladislav, J. stehlík.

SLAVOJE V ROCE 1974

#$i:ŤT
effi:
§4"*tr

PešekJ,, L. Getbetz, I. Kuneš, M. Hucek, M. Kalina, J. Pitra, Š.
V. Plachta ml,, K. Sedláček, F. Kraus, J. Velek, V. Carda.

20
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t974 Oslava 80 let za|oženl TJ v Husinci a 55 |et zalažení
oddílu kopané, která se projevila nebývalou iniciativou
a zvýšenou politickou a,sportov,ní činností.

K, t. 1. t974 měla naše TJ 115 mužů a 23 žen, 23 do-
rostenců, 21 starších žák& a, 27 mladších žáků.

V uvedeném r,oce byli v našem ubytovacím zařizeni,
lna našem stadiónu ubytováni žáci sla.vné,SPARTY PRA-
HA, pod vedením trenéra s. Tichého.

Oslavy 80 let založ,ení probíhaly od 22.6. do 7. 7. L974
a byly zaháieny slavnostní'schůzí TI v ku]turním domě.
39. členům byly předány meadaile za dlouholeté člen-
ství a předána čestná uznání. Byla rovněž otevřena
v kulturním středisku na MNV výstava o vývoji tělo-
výchovy v Husinci, kteroau navštívilo 470 občanů.

Rovněž, byl uspořádán v rámci oslav pohár v kopané
O,.putovní pohár MNV Htlsinec, kterého se zůčastnily
4 družstva, pohár vyhrálo družstvo z dtužební Tl ze
Slovenska a to Tatnan Topolčianky, před divizním druž-
stvem Tatran prachatice. Naše družstvo v tomto roce
ještě hrálo ]- B třídu. Dorostenci naší TJ hráli okresní
přebor a postoupili do 1_ A třídy kr.aiské soutěže.

v soutěži slušnosti se naši dorostenci urnístili na
]. místě a rovněž tak družstvo dospělých, Dalším vel-
kým momentem v tomto roce bylo sehráno mezinárodní
utkání s celkem Italské dělnické federace VICTORIO De
TORINO, ve kterém jsme zvítězllí 4:2

7375 Byla uskutečněna příprava generálního cvičení žen na
okresní spartakiádu na místním stadionu. Kolektiv na-
Šich žen rovněž cvičil svoji skladbu na celostátní spar-
takiádě v praze.

Byt uskutečněn, družební večer s TJ Viglaš a TJ To-
polčianky, Zorganizovali jsme rovněž zájezd, pro naše
Šleny do Prahy na utkání v kopané"ČSSR-Portugalsko.
|ako tradičně jsme uspořádali ples sportovců a ples
maškarní. Jinak se plnily úkoly celoročních sportovních
a.kcí, mistrovských zápasů všech družstev a jiné, akce.
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1976, V předvečer XV. sjezdu KSČ byl uskutečněn tradiční
přespolní běh Výrovčicí. Další větší akcí byla rekon-
strukce lehkoatletické dráhy a výstavba tehkoatletic-
kých sektorů. Tato výstavba byta v krátké době dokon-
čena díky všem našim členům a bylo na této odpraco-
váno celkem 2]_83 hodin zdarma. Zároveň byla dokon-
čena výstavba skladů nářadí a náčiní, kde bylo rovněž
odpracováno značné množství brig. hodin. Pro členy
byly ušpořádány,zájezdy do Prahy na mezinárodní utká-
ní v kopaná ČSsR-Rakousko a ČSSR-St<otsko a zájezd
na hokejové utkání Čssn-sssR.

V oddíle kopané by|o založeno družstvo mladších žá-
ků a oddíl získal III, stupeň, vzorný oddíl.

1,977 Byla TJ Slavoj Husinec odměněna za svoji činnost čest-
ným uznáním 60. výročí VŘSR. Členská základna se zvý-
šila na 196 členů. Byl uspořádán pochod Cikánským
údolím na trase v déIce 30 Km. Rovněž byl uspořádán
cyklistický závoď a to již 3. ročník. Lehkoatletické zá-
vody pro mtadší mládež za účasti 86 dívek a 149 chlap-
dů ve 22 kategoriích. Tradiční přespolní běh Výrovčicí
a další. V tomto roce jsme obhájili titul Vzorný oddíI III
stupně.

1,978 V tomto roce byl ustaven nový oddíl v naší T| a to od-
díl turistiky s 2t členy, který se aktivně zapojil do dění
a hned v tomto roce 8 členů získalo odznaky 1_00 jarních
kilometrů.

Vzorný oddíl III. stupně, oddíl kopané sehráI v tomto
roce celkem 80. zápasů. Oddíl kopané uskutečn1l zájezd
do NDR do TJ STEIN, kde sehrál přátelšký zápas a zví-
téz|l 2:7 dobře reprezentoval naší TJ v zahraničí. Rov-
něž se velice aktívně podíIel na zajištění finále žáků
ČSR, pohár ,,O míč lvo Viktora".

}ezdecký oddíl při naší TJ získal titul ,,Vzorný oddíl
III. stupně. Ieho vedoucí s. Jiří Nulický obdržel na návrh
IčKNV,ČSTV tělovýchovné vyznamenání.

Na,údržbě tél. zařízení, pomoci zemědělství odpraco-
vali členové a mládež celkem 4169 brigádnicakých hod.
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Počátkem roku byla zvýšena naše základna na 2í2 čle-
nů, z toho 1]_ mužů, 23 žen, 22 dorostenců, 37 žáků
a 19 žákyň.

Oddíl turístiky uspořádal celkem 6 význačnějších ak-
cí, například Pochod Cikánským údolím, Švelkova pade-
sátka, K Budějicům cesta afod. kterYch se zůčaitnilo
104 turistů. 20 členů obdrželo odznaky 100 jarních Km.
Celkem ušli turisté 2L44 km.

V tomto roce byl opětovně ustaven oddíl stotního te-
nisu, pod vedením s. Soukupa a K. }ůna.

Vzotný oddíl kopané sehrál v uvedeném rocé 52 utká-
ní. Muži a rovněž tak dorost a žáci si splnil své povin-
nosti v mistrovských soutěžích a v přátelských utká-
ních. Na místním stadionu jsme přivitali zatrraničního
návštěvníka a to družstvo z NDR TI STEIN, se kterým
bylo sehráno přátelské utkání.
Bývalí hráči oddíIu kopané TJ Slavoj si pozvali na přá-
telské utkání internacionály z Hodina. Ve stejném roce
roce jsme oplatili těmto návštěvu u nich v Hodíně.

Ve sportovní jezdecké soutěži mládeže udělil krajský
jezdecký svaz Josefu Aulickému bronzový flot a ]iřímu
Aulickému zlatý flot.

Odbor ZRTV-ženy se pečlivě připravovaly na sparta-
kiádní vystoupení pod vedením s. Marie Peškové ve
spolupráci s odborným učilištěm Jihočeských pekáren.
Dvě členky absolvovaly cvičitelský kurs.

1980 Clenská základna přes potíže se zvýšila na 277 členů.
Náš turistický oddíl již trvá 3 roky a má 27 aktivních
členů a patří mezi aktivní oddíly naší TI pod vedením
s. Plachty V. ml. Všichni členové získali odznak 100
Km. OddíI kopané, družstvo mužů obsadilo podzimní
části soutěže7B třídy 1místo, 1místo v turnali v Pra-
cejovicích, 1 místo v turnaji ve Lhenicích, Družstvo
žáků obsadilo 1 místo v podzimní části soutěže a naši
dorostenci odstoupili ze soutěže, pro nedostatek čle-
nů a byli nuceni hrát jen přátelská utkání. Celkem by-
lo sehráno 78 zápasů. Byl opětovně uskutečnén zájezd
do Topolčianek a do NDR.

elen jezdeckého oddítu }iří Aulický ml. zvítězil v c'e-
lostátní soutěži jezdeckých oddílů SSM.

Pěkným úspěchem skončila místní spartakiáda na
naŠem stadionu kde cvičiilo 147 cvičenců ve skladbáclr:
rodiče s dětmi, mladší žáci, mladší žákyné, starší žáky-
ně.



SOUČASNOST

V dnešní době je tělovýchova součástí naší socialistické
společnosti a svou činností usiluje o její všestranný rozvoj.
JÓ jednou z významných organiizací národní fronty a důle-
žitou součástí politibkého systérnu naší společnosti. Ve své
práci vychází z politlky Komunistické strany Československa,
plně uznává jeií vedoucí ritohu ve společnosti. Nové postave-
ní těIovýchovy !e tedy charakterizováno především tim, že
jsou mu v rámci pilitiky naší komunistické strany a socialis-
tického státu, svěřeny takové úkoly, které odpovídají jeho
možnostem, jako dobrovolné společenské organizace v systé-
mu národní fronty. Funkce tělovýchovy je pak zaměřena pře-
devším na důslednorr a vysoce kvalitní péči o všechny zájemce _

o oťganizovanou těIovýchovnou činnost.
V roce 1981 na výroční členské schůzi byl zvolen nový de-

vítičlenný výbor TJ do jehož čela byl zvolen dlouholetý člen
a funkcionář s. Kraus František, který poděkoval dosavadní,
mu výboru a jeho dlouholetému předsedovi s. Plachtovi V.
ml. za jeho aktivní činnost a v€dení a za dosavadní výsledky,
které tento výbor do uvedené doby vykonal. Za jeho záslužnou
činnost rnu byta udělena čestná medaile OV ČSTV. Nový výbor
navázal na dobrou práci dřívějšího a pokračoval v plnění ná-
ročných úkotů, které před něj kladl oV ČSTV a další organi-
zace.a sportovci v našem městě.

ByIy uskutečněny atletické závody mládeže v 18 kategoríích
,a sedmi disciplínách, kterých se zůčastnilo 135 členů. opě-
tovně nás navštívili sportovci z družebních Topolčianek, kteří
se zapojili do rnírových oslav. oddíl kopan{ uspořádal tra-
diční turnaj v kopané o pohár MNV, zajišťovaly se akce ji-
rrých organizací at jlž na tlrovni okresních přeborů; nebo
krajských a náš areál byl využíván ke všem sportovním ak-
cím v našem městě. Družstvo mužů se v tomto roce dočkalo
a zvítězilo v soutěži 1 B třídy a postoupilo do 1 A třídy. Oddíl
sehrál celkem 134 utkání. Rovněž bylo dbáno na brig. činnost,
kulturní a společenské vyžití členů a polit. práci mezi mlá-
deží.

Za odměnu pť0 oddíl kopané, za svoji činnost, uspořádala
T} zahranični zájezd do BLR, pro členy oddílu a aktivrrí fun-
kcionáře a manželky. Zájezd byl 1-4-ti denní.

Ve stejném roce se zapojil oddíl kopané do souěže.o titul
,,Vzorný 

-oddíl lI. stupně". oddít jezdectví obhaJoval 'III. stu-
peň.
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Tak jako v pťedchozích letech, i v roce 1982 vŠechny oddÍ-
Iy pracovaly dle celoročních plánů, rozpisu saoutěží a dle po-
žadavků OV ČSTV, zajištovaly další akce NF a pod. Oddíl ko-
pané obhájil titul ,,vzotný oddíI III stupně" a za svoji činnost
mu byl udělen OV ČSTV titul ,,Vzorný oddíl II stupně". lezd,ec,
ký oddíl měI někollk velice dobrých úspěchů v celostátních
soutěžích s mezinárodní účastí, turisté vykonali kus poctivé
práce a rovněž tak ostatní oddíIy se podílely na celkově dobré
práci T|. Stěžejními úkoly v tomto roce byla rekonstrukce tré-
ninkového hřiště, [započetí výstavby) a zavlažování. největší
podíl na tom měI předseda oddílu kopané s. Raušer }an.

Byla provedena příprava a nákup materiálu na rekonstrukcí
a rozšíření kabin a sociálních zářizen7 pro diváky. Největší
potíže s touto akcí máme v povolení rekonstrukce s odborem
výstavby. Věříme, že s pomocí oV ČSTV, MNV a dalších slo-
žek se nám podaří toto povolení co nejdříve dostat.

V roce 1_983 TI plnila všechny úkoly, kladené na nás nadřl
zenýmí orgány. Plán činnosti byl splněn ve všech bodech, bri-
gádnická činnost vysoce překročena. Byl uskutečněn II. roč.
ník cyklistického závodu mládeže, lehkoatletické závody pro
žáky základních škol, beseda k mezinárodním událostem, tur-
naj ve stolním tenise k výročí VŘSR, zajištění turnaje žáků

- mistrovství ČSR, turistícké zájezdy, zájezdy na koupání
pro členy, den dětí, atletické závody pro mládež, zahraniční
zájezd do Rakouska - čtyřdenní, a další akce, a rovněž tak
značné množství akcí, které naše TI zajíštovala pro| ostatní
T} a organizace at již na úrovni OV nebo KV a pod. Celkem
proběhlo na našem sportovním areálu za tok kroin soutěžních
utkání všech družstev a přát. utkání, ještě 36 celospolečen-
ských akcí, na kterých se podíleli všichni členové TJ avŠak
nejvíce členové oddíIu kopané.

Na požádání odstoupil předseda oddílu kopané s. Raušer
}an a byl zvolen do doby voleb s. Vaněček Pavel. Oddíl kopané
touto cestou děkuje s. Raušerovi za jeho dlouholetou aktivní
činnost a přínos pro T| a oddíl kopané. Rovněž odstoupil tre-
nér I družstva s. Tomek Miroslav a nastoupil s. Kuneš Vlasti-
mil, trenér III. třídy, který převzal i družstvo dorostu. ŽaXy
i nadále trénuje osvědčená dvojice ss. Majer Miloslav a Velek
}osef. ByIa ustanovena rovněž přípravka, družstvo mladších
žáků,, kterého se ujali zkušení členové ss. Svoboda Zdeněk
a Kolafa František. U I družstva nastoupil jako vedoucí s. Hes
lan za uvolněného Zdenka Svobodu.

I
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Družstvo dospě}ých hraje nejvyšší soutěž z naší T| a to I A
třídu KP, kde se v tomto roce umístilo na 3 místě MS. Sehrá-
lo 48 utkání, z toho 25 vyhranýeh, ].5 nerozhodných s aktivním
skóre 108:76. Nejlepšími střelci našeho družstva byli hráči:
Fišer Ladislav, Karvánek }iří, Zelený Jiří.

V tornto mce odeŠel gd našeho družstva trenér Kuneš, kte-
rý odešel do T} Tatran Prachatice, kde se ujal funkce asisten-
ta trenéra divis. celku a na jeho místo nastoupil dlouholetý
hráč a zkušený trenér III. třídy Zelený |iří.

,Oddíl turistiky výkazoval velice dobré výsleclky a pod vede-
ním Jeho předsedy s. Plachty Václava ml. odpochodovali cel-
kem 266,0 km, na kterých se podílelo 1_06 turistů. Jejich nej-
vě§í akce: TV Brněnská veterinární, Pochod Cikánským údo-
1írr, Švejkova padesátka, Milevsko-Prčice, Klatovský kara-
fiát, Strakonický dudák; Královskými hvozdy. Volyně a pod.

Oddíl jezdectví měI v tomto roce úspěšnou sezónu. Zůčast-
nil se še§ti závodů: Stará Boleslav -.- jedno 1. místo, jedno
druhé místo. Pohár jtrniorů v Praze - 4. místo, Písek, krajský
přeb,or * 3,. místo, mistrovství ČSSR v DomažIicích - 4. mís-
to & rovněž tak 4. místo v družstvech, Holubov - 1. místo
a pod. |eho člen Jiří Au}ický ml. byl vyhodnocen jako jeden
z 10-ti neJlépších sportovctl okresu Prachatice.

Opětovně se dobře uvedl oddíl ZRTV žen, který pravidelně
cvič1 v těIocvlčně ZŠ pod vedením cvičitelek. Je jen škodou,
že v tomto oddíle je jen menší množství žen. Věříme, že se do
tohoto oddílu zapolí více členek, zejména z řad mládeže a tak
přispěií k leště lepší činnosti tohoto oddíIu.

Ie §eba touto cestou poděkovat všem organizacím v našem
městě, zejména MNV, OV ČSTV, n. p. Šumavan Husinec, |ih.
pekárnám, Kovodružstvu, Lišovský nábytek, }ednotě Vimperk,
Agrostavu Prachatice a hlavně ČSSS Vt. Březi, které nám do-
tacemi, zapůlčováním techniky a další pomocí umožňovaly po
ce}ou dobu zaJišťovan naši činnost a tím přispívat i celé Hu-
sineclré sportovní činnosti a veřelnošti.
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Hlavním úkolem tě-Iovýchovné jednoty, btrde v &eJbtižší ,b,u-
doucnosti provést ve spolupráci s Místním nár,odním lvfrM,nsm,
s Órganizacemi Nár.odní fro:nty a všemi ohčany, výg{avbu ,fral-
ších sportovních zaŤízemí, hřišť, .reffina dokončení výsta*Ďy
tréninkového hřiště, s rozšířenín ka,paeity ubytorny" s výstav-
bou hřiště na odbíjenou, košíkovou, osazení branelk na tr. hřiš-
ti, provést výstavbu pletivových stěn za bnarr*aryi, o$oúení
zbytku spor. areálu, dokončení zevlažování pro oňě hrací plo-
chy, provést ,rekonstrukci .kabin, sociálního zařírenfl, ,l*l}raťit
a vyasfaltovat prostor p,řed sta,dicnem pťo parkoví:ště, vyiep6it
jezdecký areál.

Isou to veliké plány, ale jak již naši sportovci, čl,,emové a B,b-
čané města Hu§ipce několikráte svou prací ukázali, jsom to
ptány reálné. Snahou výboru tělovýc.hovné jednoty bude, aby
co nejširší veřejnost moh]a podte svého záj,mu aktivně s6ror-
tovat.

V letošním roce byl založen oddíl odbíjené, a nejmladších
žáků přípravky pro kte,ré se našt{ obětaví fu,nkcjonáři a v.Wí-
me, že se tyto oddíly roziedou naplno ve své sportovní .čin-
nosti.

Hlavním sportem zůstane v Husinci zřejmě i nad.ále kolnrrá,
která zde,má nejširší masovou základnu, výborné hrací pod-
mínky, celou řa'ilu obětavých funkcionářů a mnoho fanorršků
z řad našich občanů. snahou bude i nadátre udržet I mužstv,o
v krajské soutěži I A třídy a výhledově postoupit,do kraiského
přeboru.

Dalším důležitým úkolem a to nejen v kopané, ale i v jiných
sportech bude i nadále práce s nrládeži která bude v budorl-
cnu obhajovat dobré jméno naší tělovýchovné iednoty.
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DRUžsTvo sTARšicH žÁKů v RocE 1s83 _ okresní přebor

Stojící zleva - Rytíř J., Lieskovský, tinhart, Zd,enék, Svoboda, Kanáloš,

sedící: Pešek Z., Havlíče;:'rli:ť1}?'"#,it, Jiru, čermák, Piešek J.

DRUZSTVO DOROSTU V ROCE 1983 _ okresní přebor
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Stojící

;ttiii1,6

ffi
- Stejkora,

sedící: Fíšer

Hasil, Vébr, Raušer, Ga jer, Kosmata, Tomek,
trenér Kraus M.

J., Simota, Jíra P., Domin, Fišer K.
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MUŽsTVo MUŽú v RocE 1983 - I A třída

Zleva: Raušer]., Horejš B., Beneš Z., Košina P., Pixa M., zelený J., Kuneš V.,
Fafejta J., Fišer L., Ved. muž. Hes J.sedící: Karvánek J., Frnoch J., Kuzma M,, Hlavatý M., Michal B,, Kraus M.,

KanáIoš J., Před. odd, Vaněček P., Kraus V.
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Tětovýchovd v našem městě oslavuje letos své 90. výročí
a oddíl kopané 65. výročí založení. K tomuto jubileu jsme se
pokusili v krátkém pojednání zachytit část hístorie naší jed-
noty která je ukázkou práce a obětavosti tidí.

Udaje Jsme čerpali ze spisů a knih, které jsme měli k dis-
pozt,,ci, Valná část archivu se niám nedochovala, proto některé
rldaJe Jsou neúplné. Také nebylo možno vyjmenovat všechny
obětavé pracovníky, kteří stáli u kolébky tělovýchovy a sportu
v našenr městě. Začátky byly a jsou vždy téžké. Nebylo dosta-
tek ťinančních prostředků, nebyla tělocvična, ale dobrá vůle,
nadšení, obětavost a vytrvalost, překonaly všechny překážky.

Dnes jednota vlastní sportovní stadion, v tribuně je ubytov-
na s 25 lůžky, šatny, sociální zaíízení, vlastní autobus, který
velkou obětavostí řidičů ss. Raušera Jana a Tomana Ladislava
již hezkou řádku let jezdí bez větších potíží, atletickou dráhu
vč€tně atletických sektorů, jezdecký areál, sklady, vybudova-
r.tou. síň tradic, na které se nejvíce podílel současný předseda
s. Vaněček Pavel,]rozhlasové zařizení, dostatek výstroje a dal-
ší zařizení.'

VeŠkerá zařízení jsou k dispozici provádění tělovýchovy
a Sportu vŠem obČanům města. Všechna zařízení, která byla
dosud vyhovovala všem odvětvím tělovýchovy a sportu a byla
byla plně využívána současnou i příští generací.

.Voláme proto mládež, tělocvikáře, sportovce a všechny pŤá-
tele tělovýchovy a sportut Přijďte mezi nás, pomáhejte nám
v plnění úkolÚ, které pro nás vyplývají z poslání naší sjedno-
cené tělovýchovy.

VYBOR TI SLAVOI HUSINEC
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