Oslavy 130. výročí založení Hasičsko-tělocvičné jednoty Sokol v Kunvaldě
V letošním roce tomu bylo již 130 let, kdy vznikla v Kunvaldě Sokolská jednota. Ze začátku to
byla organizace, která spojovala jak dobrovolné hasiče, tak sokolíky. Ale, jak už to bývá, za čas se tyto
složky rozdělily a vydaly se svou vlastní cestou. Toto společné jubileum jsme se však rozhodli oslavit
společně. Po téměř půlročních přípravách a kompletním vymalování Sokolovny nastaly dny oslav.
Oslavy byly zahájeny v pátek 22. června , jak už se to u kunvaldských sokolů stalo pravidlem,
divadelním představením. Ochotníci Sokola Kunvald zahráli hru „David a Goliáš aneb Pepička to
zařídí“ od Václava Štěcha. Sokolovna byla plná nedočkavých diváků a někteří pro nedostatek míst
k sezení museli i stát. Po celou dobu hry se obecenstvem ozývaly salvy smíchu a po skončení
představení vyprovázel herce dlouhý potlesk.
Hlavním dnem oslav byla sobota 23. června. Příroda nad námi podržela ochrannou ruku a
připravila jasnou oblohu a teploty šplhající k 30 °C. Program byl zahájen položením věnce k pomníku
padlých na památku všech členů Sokola a hasiče, kteří položili své životy na bojištích 1. světové války.
Poté následoval slavnostní průvod na hřiště kunvaldského Sokola, kde se odehrávaly celé oslavy. Po
nástupu všech byla zahrána česká hymna a slova se ujali starosta městyse Kunvald Ing. Josef
Paďour, starosta Sokola Kunvald Eduard Štumpf, starosta SDH Kunvald Václav Michalička a vzácní
hosté, místostarosta župy Východočeské -Pippichovy Ing. Jindřich Kalous, náměstek hejtmana
Pardubického kraje Ing. Roman Línek a senátor Ing. Petr Šilar.
Po projevech hostů zástupci Sokola Kunvald předali věcné dary nejstaršímu kunvaldském
sokolu Jindřichu Hermanovi, který letos oslaví 99. narozeniny a i ten pronesl pozdravnou a velice
energickou řeč všem přítomným. Druhým obdarovaným byl bratr Jan Kalous, který Sokolu Kunvald
starostoval dlouhých 20 let. Následovalo slavnostní otevření dětského hřiště v sousedství Sokolovny.
Odpolední program zahájili svými ukázkami dobrovolní hasiči, kteří připravili ve spolupráci se
sousedními sbory Líšnice a Klášterce nad Orlicí ukázky současných i historických požárních útoků a
sekyrkové cvičení.
Blok ukázek Sokola Kunvald zahájilo gymnastické cvičení kunvaldských sokolíků,
následované cvičením sletové skladby „Česká suita“ předvedené ženami z Asociace sportu pro
všechny Králíky a Kameničná. Taneční vystoupení předvedla country skupina Alabama. Poté přišlo na
řadu originální cvičení dvacetičlenného mixu všech věkových kategorií Sokola Kunvald na hudbu
známých sokolských písní „Lví silou“, „Šestého července“ a „ Spějme dál“, které sklidilo veliký aplaus.
Program uzavřelo výborné šermířské vystoupení pod vedením bratra Jury Stuchlíka. Celodenní
program byl zakončen večerní tancovačkou.
Oslavy se velmi vydařily. Věříme, že kunvaldský Sokol potáhne za jeden provaz i v budoucnu
a přibudou další nadšení členové.
Z oslav vzniklo amatérské video: http://www.youtube.com/watch?v=wj37741fP6w&feature=plcp
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