
HUSINECKÝ  ZPRAVODAJ

ČÍSLO  95 Výtisk zdarma

VÝSLEDKY  VOLEB  DO  ZASTUPITELSTVA  OBCE  HUSINEC
V obci byl utvořen jeden volební okrsek, v seznamu voličů bylo zapsáno 1042 
občanů,  voleb  se  zúčastnilo  640  voličů,  tj.61,42%.  Platných  odevzdaných 
úředních obálek bylo 640.

Pro kandidáty volebních stran bylo odevzdáno celkem 8796 hlasů, z     toho:  
SDRUŽENÍ   NEZÁVISLÝCH  KANDIDÁTŮ (SNK):  1455 –  3 mandáty  (Vlasta 
Kalinová, Jaroslav Neužil, Jan Vacík). Hlasy pro jednotlivé kandidáty: Jaroslav 
Neužil  (127),  Vlasta  Kalinová (142),  Vladimír  Tišler  (113),  Petr  Vlček (89), 
Rudolf Miller (66), Daniel Tesař (77), Emerich Rauscher st.(115), Miroslav Váňa 
(86), Petr Dušek (86), Petr Kuneš (87), Jaroslav Tomek (103), Hynek Neužil 
(83), Václav Tichý (79), Růžena Hesová (79), Jan Vacík (123).
VOLBA  PRO  MĚSTO: 837 – 1 mandát (Karel Vastl). Karel Vastl (196), Miloslav 
Toušek  (110),  Ivana Ošťádalová (82),  Luboš  Kůs  (99),  Tomáš Chmel  (64), 
Ludmila Pánková (75), Marta Klíchová (59), Kateřina Prášková (54), Jindřiška 
Ledrerová (47), Miroslav Pecha (51).
SNK  ZA  HUSINEC: 1203 – 2 mandáty (Josef Frnka, Josef Kovář). Josef Kovář 
(130),  Josef  Frnka (149),  Zuzana Bláhová (96),  Tomáš Balcer  (54),  Michal 
Předota (65), Kamil Jungbauer (52), Danuše Linhartová (85), Alena Nováková 
(99),  Pavel  Fridrich  (57),  Zdeněk  Vlček  (52),  Lenka  Čužnová (49),  Jarmila 
Koritarová (78), Dana Kolářová (64), Věra Ženíšková (81), Pavel Slavík (92).
ODS: 1871 – 3 mandáty (Ludvík Filip, Petr Tesárek, Milan Zíka). Petr Tesárek 
(192), Ludvík Filip (265), František Řezník (133), Antonín Wudy (91), David 
Attendorn  (150),  Martin  Pocklan  (112),  David  Linzmajer  (108),  Milan  Zíka 
(152),  Jaroslava  Dejmková  (108),  Zdeněk  Petrášek  (100),  Milan  Sucharda 
(96), Karel  Kabát (109),  Radovan Musil  (108), Karel  Vorlíček (59),  Jaroslav 
Pánek (88).
ČSSD: 1052 – 2 mandáty (Václav Pauch, Miloslav Hasil). Václav Pauch (178), 
Miloslav Hasil (168), Filip Takáč (124), Václav Slavíček (95), Josef Opa (68), 
Emerich  Rauscher  ml.  (74),  Petr  Pauch  (54),  Vlastimil  Šísl  (38),  Helena 
Kudýnová (37), Milan Cína (34), Alena Hronová (33), Josef Kovář (28), Pavel 
Pajer (63), Irena Pajerová (33), Miroslav Hendrych (25).
KDU-ČSL:  2378  –  4  mandáty  (Ludvík  Friedberger,  Robert  Klesner,  Marie 
Neužilová,  Radek  Malec).  Ludvík  Friedberger  (316),  Robert  Klesner  (226), 
Marie Neužilová (210), Hana Němečková (155), Pavel Pešek (132), Markéta 
Pluhařová (147),  Pavel  Friedberger  (139),  Ludmila  Raušerová (151),  Radek 
Malec  (179),  Zdeňka  Poláková  (111),  Čestmír  Škabroud  (102),  Martina 
Pechová (112), Josef Oulický (162), Jaroslava Literová (118), Bedřich Křivánek 
(118).

Ve středu  01.11.2006 od 18 hodin  se v kulturním domě konalo ustavující 
zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce za účasti 15 členů zastupitelstva a 
65 občanů.
Byla schválena tajná volba ( 9 hlasů pro, 6 proti).
Na funkci starosty byli navrženi: Robert Klesner (obdržel 9 hlasů), Petr Tesárek 



(4 hlasy) a Jaroslav Neužil ( 2 hlasy). Novým starostou byl zvolen pan ROBERT 
KLESNER.
Na funkci místostarosty byli navrženi: Vlasta Kalinová (obdržela 10 hlasů), Petr 
Tesárek (4 hlasy),  Václav Pauch (  1  hlas).  Místostarostkou je  paní  VLASTA 
KALINOVÁ.
Na další tři místa v radě obce (5 členná) byli navrženi: Václav Pauch ( obdržel 
11 hlasů), Marie Neužilová (10 hlasů), Josef Frnka (9 hlasů), Petr Tesárek (6 
hlasů). V nové radě kromě starosty a místostarostky zasednou pan VÁCLAV 
PAUCH, paní MARIE  NEUŽILOVÁ a pan JOSEF  FRNKA.
Na  dalším  zasedání  zastupitelstva  obce  bude  schváleno  složení  výborů  – 
kontrolního a finančního - a komisí – stavební a SPOZ.

Eva Grunská

Již 110 let mezi vámi (sbor Církve bratrské v Husinci slaví 110 let od 
svého založení)

Bratr Alois Adlof, kazatel nynější Jednoty Českobratrské v Praze, dlouho už 
choval  na  dně  srdce  touhu,  donésti  semínko  Slova  Božího  do  míst  české 
reformace,  do Husince,  Litomyšle  a Mladé Boleslavi.  A touha,  která  má za 
sebou modlitby, má největší nárok na splnění. Modlitby už připravovaly cestu  
do Husince. Na jaře roku 1892 navštívili husinečtí občané shromáždění biblické  
u bratra  Zelinky v Plzni a když odcházeli, prozradili, že něco takového čekají  
také do Husince.

Ani proroctví nescházelo. Stařičký pastýř ze sousední vesnice Vejrova říkával 
prý Husineckým: „Počkejte, já se toho již nedožiji, ale vy se toho dočkáte, že 
tady u Husova domku stát bude kostel a v něm se bude kázat jako kázal Jan 
Hus.“

(Z knihy T. Č. Zelinky „Sbor Jednoty českobratrské v Husinci“, Praha 1922)

Je to již více než 110 let, kdy na jaře roku 1892  poprvé stanuli kazatelé Alois 
Adlof a Pavel A. F. Zelinka na husinecké půdě. O několik let později, po koupi 
stodoly a její přestavbě na modlitebnu, byla r. 1896 poprvé vysluhována svatá 
Večeře  Páně,  při  níž  bylo  přijímáno  prvních  pět  členů  do  sboru.  Přestože 
začátky nebyly jednoduché – stavba modlitebny i první shromáždění probíhala 
za  dozoru četníků,  celá  práce začínala  v  nadějné víře.  To dokládá  i  to,  že 
nejdříve  byla  postavena   modlitebna  a  až  potom  přišli  věřící.  To  je  mezi 
křesťanskými sbory ojedinělé. Ostatně jako je ojedinělý celý Husinec – místo, 
tak  úzce  související  s  historií  českého  národa.  Poslechněte  si  však,  jak 
vypadaly začátky husineckého sboru Církve bratrské pohledem kazatele T. Č. 
Zelinky:

10.  května  1892  vydali  se  tedy  na  cestu  (kazatelé  A.  Adlof  a  P.  A.  F. 
Zelinka).  Drahou  jeli  do  Vodňan  a  protože  místní  dráhy  do  Husince  ještě 
nebylo, použili dostavníku, který spojoval Vodňany s Prachaticemi. Vystoupili u 
Těšovického mlýna – bývalé to papírny – a dali se pěšinou podle zlatonosné 
Blanice k Husinci.

V Husinci – byloť již navečer – se uchýlili do hostince u Jilečků, kde se říkalo  
„Na hraběcí“ (dnes „Na Šumavě“).  Již vstup do hostince vzbudil pozornost.  
Hosté zaklepali,  uctivě požádali  o občerstvení – pili  jen kávu – to vše bylo 
nanejvýš podivné, zejména, když místní hosté zaznamenali, že se navzájem 



jmenují  „bratře“.  Ale  kazatel  Adlof  je  nenechal  dlouho v očekávání.  Oslovil  
návštěvníky hostince slovy: „Divíte se, proč jsme přišli? Vždyť se u vás narodil  
největší Čech a svého významu dosáhl tím, že se učil z této knížky, z Nového 
zákona.“  O  té  knížce  nevěděli  pranic  ...  V  tomto  hostinci  zůstali  do  rána. 
Majitel hostince, syn posledního soukromého majitele Husova domku, Jíleček, 
uvedl druhého dne hosty do chalupy, kde se podle tradice narodil Mistr Jan  
Hus. 

Za domkem byla zahrada se stodolou – tu později za pomoci sbírek koupili  
za devět set dvacet zlatých. Stavba i veškerá činnost v Husinci byla svěřena 
bratru Zelinkovi a ten se ujal díla s neobyčejnou láskou a trpělivostí. Na jaře 
následujícího roku (1893) vše vyměřil, načrtl plány, které pak stavitel doplnil.

Na jaře roku 1894 poslal sem kazatel Zelinka kolportéra Helmicha z Plzně.  
Byl  to  starý,  vážný muž s bílým vlasem a dlouhým plnovousem; přes  den 
chodil po kraji s biblemi a večer se šel do novostavby vyspat, neboť na půdě 
byla  hojnost  sena.  Obyčejně  však  dlouho při  svíčce  četl.  Z  toho povstal  v 
Husinci rozruch. V novostavbě prý straší! V noci je tam bílý duch a čte při  
svíčce z veliké knihy, a pak všechno naráz zmizí. Nikdo by tam za nic na světě 
nebydlil. Zelinkovi se však přistěhovali bez obav a ihned se usadili. 

(Z knihy T. Č. Zelinky „P. A. F. Zelinka z života a díla“, Praha 1936)
Od těch dob uplynulo již více než 110 let a sbor Církve bratrské se přes různé 
počáteční  peripetie  stal  nedílnou  součástí  obce  Husinec.  V  jeho  čele  se 
vystřídala řada kazatelů,  kteří  se natrvalo zapsali  do povědomí husineckých 
občanů  a  mnoho  jeho  členů  se  podílelo  na  společenském,  kulturním 
i politickém dění v obci. Sto deset let je dlouhá doba a proto jsme se rozhodli 
uspořádat  výstavu  mapující  historii  sboru  Církve  bratrské  v  Husinci  jako 
součásti veřejného života obce. Jste tímto srdečně zváni na výstavu s názvem 
„Již  110 let  mezi  vámi“.  Výstava  bude  otevřena od   3.  do  10.  prosince  v 
modlitebně Církve bratrské.

Srdečně všechny zveme i na další akce:

 3. prosince od 10:00 h na  slavnostní shromáždění s Večeří Páně, 
pořádané při příležitosti 110. výročí založení sboru.

 3. prosince od 16:00 h na adventní koncert pěveckého sboru Církve 
bratrské v Husinci, pořádaný při příležitosti 110. výročí založení sboru.

Martin Grohman

Společenská kronika (uvádíme 70.,75.,80.výročí  narození-od 80ti  již 
každý rok)
Životní výročí v     době od  12.11.2006  do 12.12. 2006 oslaví:  
20.11. Kateřina  HOVORKOVÁ, Husinec, Kostnická 247
20.11. Wilhelmina  WUDYOVÁ, Husinec, Kostnická 248
29.11. Jan  PĚSTA, Husinec, Husova 236
12.12. Františka  DEJMKOVÁ, Husinec, Husova 22

Dne 12.12.2006 oslaví 50 let společného života – ZLATOU  SVATBU – manželé 
Ladislav a Jiřina KRBEČKOVI, Husinec Husova 225. 

BLAHOPŘEJEME!



PŘEDVÁNOČNÍ  SETKÁNÍ DŮCHODCŮ
Na středu 6.prosince 2006 od 14.00 hodin v kulturním domě připravuje SPOZ 
tradiční  předvánoční  setkání  důchodců  za  účasti  nově  zvolených  členů 
zastupitelstva. Přijďte se pobavit a pohovořit s těmi, kterým jste dali svůj hlas! 
Řekněte jim, co se Vám v obci nelíbí, co by se případně dalo zlepšit nebo i 
pochválit s čím jste spokojeni.

Eva Grunská 
DVA  HUSINEČTÍ  PILOTI
   V měsíci listopadu budou naše kroky směřovat k místům věčného odpočinku 
našich zesnulých.

   Na našem husineckém hřbitově, po pravé straně hlavní cesty, přímo u kraje 
je hrob, který upoutá zvláštním označením. Na kolmé desce šikmo sražené je 
umístěna vrtule vojenského letadla. Text na desce nás seznámí s husineckými 
rodáky, kteří jsou zde pochováni: dva bratři Rysové, oba letci, kteří tragicky 
zahynuli v roce největšího ohrožení naší první republiky.
  Připomeňme si, co se tehdy událo: v Husinci žila rodina Rysova v domku č.51 
na kraji náměstí, přímo pod kostelem Povýšení sv.Kříže. Otec našich letců měl 
malý obchod-trafiku a drobné papírnictví a kromě toho ještě na husineckém 
nádraží  skladiště  s prodejem uhlí  a  vápna.  Byl  váženým občanem,  velkým 
vlastencem  a  dlouhá  léta  náčelníkem  obce  sokolské.  Oba  rodiče  přežili 
zahynulé syny-letce. Matka Justina Rysová zemřela 3.února 1940 a otec Karel 
Rys o několik let později.
   První zahynul mladší bratr četař čsl.armády, pilot-akrobat VLASTIMIL  RYS. 
Přihlásil se k letectvu v akci „Tisíc nových pilotů“ v době, kdy bylo zapotřebí 
zvýšit počet pilotů k obraně země, především u stíhacích letadel. Vlastimil se 
brzy  zařadil  mezi  tehdejší  elitu,  jakou  představovala  jména  letců-akrobatů 
Nováka  a  Širokého.  Dne  23.června  1938  piloti  cvičili  a  připravovali  se 
k slavnostnímu vystoupení a armádnímu dni, kterým končíval všesokolský slet. 
Tři letadla se při nácviku monogramu TGM na obloze dostala do kolize a dva 
letci  při  tom  zahynuli,  i  četař  Vlastimil  Rys,  který  se  zřítil  s letadlem  na 
Smíchově, v místech zvaných „Na Hřebenkách“. Pohřeb četaře Vlastimila Rysa 
se konal v Husinci 26.června. Při rachotu motorů tří stíhacích letadel, která se 
vznášela nad otevřeným hrobem, došel pohřební průvod z domu smutku na 
místní hřbitov. Rakev se zesnulým pilotem byla připoutána na trupu letadla, 
kolem kráčeli sokolové v krojích a vojíni se skloněnou puškou. Maminku letce-
hrdiny podpíral bratr a Vlastimilova snoubenka s bílými květy v náručí. Otec šel 
spolu s druhým bratrem-letcem Milošem a nadporučíkem Novákem. Ten se nad 
hrobem s dvaadvacetiletým druhem rozloučil. Statečná matka tenkráte řekla: 
„Byl to můj dar na obranu státu.“
   Přesně měsíc na to, 23.července 1938 zahynul i druhý Rysův syn, letec – 
nadporučík MILOŠ  RYS ve věku 24 let.  Stalo se to při  havárii  vojenského 
letadla při polním cvičení
Mezi Cerhovicemi a Borkem nedaleko Českých Budějovic.  Letadlo vzlétlo na 
letišti  u Hosína a pak už jen očitý svědek tehdejší  události  dosvědčoval:  …
.Osudná zatáčka vlevo, letoun klouže po křídle, naráží na zem, oslnivé světlo, 
letoun  hoří  a  pohřbívá  v troskách  nadporučíka  Miloše  Rysa.  Tento  vysoký 
nadporučík v modrém stejnokroji, s krátkým kordem u pasu, jak jej i husinečtí 
mohli vídat, se sem již živý nevrátil. Byl pohřben také za veliké účasti lidí vedle 
svého bratra Vlastíka dne 26.července 1938.



   K rodině Rysů, která měla pět synů patřil i syn Jaromír, úředník, který byl 
zatčen  gestapem  25.října  1939  v Praze  pro  vojenskou  přípravu  národního 
odboje. Byl vězněn na Pankráci a 11.listopadu 1939 převezen před lidový soud 
do Berlína. Tam byl odsouzen k pěti letům káznice pro velezradu a převezen do 
Waldheimu. Zde byl držen do 3.11.1944. Po vypršení trestu však jako vězeň 
s označením  „návrat  nežádoucí“  poslán  do  Terezína.  Zde  byl  osvobozen 
5.5.1945, když vedení tábora opustili Němci a zemi se dostalo svobody.

Vladimír Valíček
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