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Lenka Pařízková a Zuzana Ďurovcová
❖ Dotace Pardubického kraje.
Pardubický kraj vyhlásil dotační programy v oblasti sportu a volnočasových aktivit a na
podporu výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení v roce 2019. O tyto programy
žádá každá tělocvičná jednota sama. Veškeré informace jsme zaslali jednotám emailem
a jsou též k dispozici na webu Pardubického kraje. Žádosti přijímá Pardubický kraj
od 2. 1. – 31. 1. 2019.
Jedná se o tyto dotační programy:
➢ Program B1: Podpora pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže
➢ Program B2: Podpora handicapovaných sportovců
➢ Program B3: Podpora sportu pro všechny
➢ Program B4: Podpora sportovní reprezentace kraje
➢ Program B5: Podpora významných sportovních akcí
➢ Program F1: Podpora pravidelných volnočasových aktivit
➢ Program F2: Naplňování Koncepce podpory mládeže v Pardubickém kraji
➢ Program C1: Podpora výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení, pořízení
investičního movitého majetku sportovních zařízení a organizací
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❖ Vyúčtování grantů ČOS.
V letošním roce probíhalo vyúčtování grantů ČOS zcela jiným způsobem než v předchozích
letech, a to formou fakturace. Děkujeme všem jednotám, které velmi dobře spolupracovaly
při vyúčtování grantů. Nyní se bude muset dokončit ještě formální stránka, a sice na všechny
poskytnuté granty uzavřít mezi župou a tělocvičnou jednotou smlouvu. Smlouvy budeme
rozesílat jednotám v následující období a prosíme o vrácení podepsaných zpět, stačí pouze
oskenované elektronicky.

❖ Vyúčtování programu Můj klub 2018.
Na webu MŠMT
http://195.113.76.20/sport-1/vyuctovani-neinvesticnich-dotaci-a-vyporadani-se-statnim
jsou zveřejněny pokyny pro vyúčtování neinvestičních dotací a vypořádání se státním
rozpočtem za rok 2018. Z naší župy získalo v roce 2018 dotaci z programu Můj klub 2018
24 tělocvičných jednot. I když se na první pohled může zdát, že se jedná o složitou žádost,
zkušenosti těch, kteří dotaci získali, jsou opačné. Určitě stojí za to se pokusit tuto dotaci
získat.

❖ Volební valné hromady na období 2019-2022.
Rok 2019 je opět po třech letech rokem volebním. Volby budou probíhat nejen na valných
hromadách tělocvičných jednot, ale i na valné hromadě župy. V příloze zpravodaje vám
předkládáme kandidátní listinu a žádáme vás, abyste ve svých řadách vytipovali kandidáty
vhodné pro práci v orgánech župy, případně i ČOS. Zároveň si dovolujeme upozornit, že
volební valná hromada je příležitostí pro ocenění členů Sokola buď župní Pippichovou medailí
nebo i medailí ČOS. Oba druhy medailí musí projít určitým schvalovacím procesem, je třeba
požádat včas. Oba formuláře jsou na webových stránkách, ale pro zjednodušení jsou i
v příloze tohoto zpravodaje. Směrnici pro konání valných hromad najdete na
http://www.sokol.eu/priloha/30343/smernice-cos-c-15-2017-smernice-pro-pripravu-akonani-vh-telocvicnych-jednot . Valná hromada župy se koná v neděli 28.4.2019.

❖ Rejstřík sportovních organizací.
V minulém zpravodaji jsme Vám slíbili, že po jednání Výboru ČOS začátkem prosince budeme
mít informace, jak pracovat s Rejstříkem sportovních organizací. Bohužel tomu tak není, a
tak nadále platí obecné postupy zveřejněné na webu https://rejstriksportu.msmt.cz/ . Na
případné dotazy se Vám pokusíme odpovědět v župní kanceláři.

❖ Výkazy odboru všestrannosti.
Blíží se období statistických výkazů – jako první byly jednotám zaslány:
- Výkaz odboru všestrannosti T.J. pro rok 2019
- Hodnocení činnosti odboru všestrannosti za rok 2018.
Další výkazy budou postupně následovat.

❖ Sletový památník a sletové DVD.
V sokolské prodejně je v prodeji Sletový památník s názvem „100 let republiky a XVI.
všesokolský slet“, sletové DVD a kalendáře na rok 2019 – stolní a nástěnný. Sletový
památník je krásná kniha, kterou určitě stojí za to mít ve své knihovně. Pořizovací cena je
300 Kč.

❖ Kniha Nebylo jim souzeno žít.
Sestry Helena Rezková a Pavlína Špatenková vydaly knihu, která mapuje osudy 160 sokolů a
sokolek za 2. světové války v oblasti východních Čech, členů Sokolské župy PodkrkonošskéJiráskovy. Kniha má 280 stran a je v ní cca 620 fotografií a dokumentů. V případě zájmu
knihu zajistíme. Pořizovací cena je 400 Kč.
Lenka Pařízková, tajemnice župy
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Vážené sestry a bratři, přátelé,
opět tu máme adventní čas, a já opět usedám ke klávesnici, abych něco vánočně-novoročního
napsal do našeho Župního Zpravodaje. Letos ovšem nemusím nad textem dlouho přemýšlet.
Chtěl bych všem aktérům poděkovat za krásné zážitky na letošních sletech. Na oblastních,
župním v Pardubicích i všesokolském v Praze. Nám všem, cvičitelům, cvičencům, pořadatelům i
divákům se povedla úžasná věc. Nadšení, velmi bohatý program, provedení skladeb a výborná
atmosféra, to vše povýšilo letošní slet na opravdu mimořádnou událost. Mně osobně se líbilo spojení
s oslavou 100 let republiky. Choreografické obrazce, rámcový program a např. i hudba nám
připomněly, že jsme (zpravidla) Češi, máme Českou republiku (k jejímuž vzniku Sokol výrazně
přispěl) a právem na to můžeme a máme být hrdi. Župní slet se svým programem, prezentací mnoha
nesokolských klubů, sokolskou poutí a stadionem plným cvičenců si troufám označit za jeden
z nejlepších v republice. Ale slet nejsou jen hromadné skladby. Vynikající byl např. sletový volejbalový
turnaj pořádaný Sokolem Česká Třebová II. za účasti Sokola Vídeň, dvou českých sokolských výběrů
a družstva z Polska. O úrovni sportovního Sokol Gala v Praze pak netřeba psát, stačí jedno (moderní)
slovo: Super!
Ale nejen sletem živ je Sokol. Jednoty a oddíly se věnovaly každoroční činnosti, účasti
v pravidelných soutěžích, péči o své sokolovny a sportoviště, výchově mládeže. I na tomto poli se
nám v končícím roce dařilo, můžeme si gratulovat třeba k růstu počtu členů nebo na vrcholové úrovni
k postupu Sokola Živanice ve fotbale nebo první účasti v play-off extraligy ve florbale Sokola
Pardubice I. I za všechnu tuto běžnou, každodenní práci, patří velký dík.
Rok 2019 bychom mohli pojmout jako odpočinkový. Ale to nehrozí. Objeví se nové akce, nové
problémy i nové úspěchy. Vrcholem funkcionářské činnosti pak budou volby v jednotách a na župě, a
nakonec sjezd ČOS v červnu. Věřím, že se do výborů a dalších orgánů najde dost obětavých lidí a
vyberete ty nejsprávnější.
Přeji nám všem sokolům, sportovcům, cvičencům, trenérům a cvičitelům, brigádníkům,
pořadatelům, funkcionářům i přispívajícím, aby všem v novém roce sloužilo zdraví. K tomu nechť Vám
Ježíšek přinese mnoho štěstí, elánu a (nejen sportovních) úspěchů.

Blíží se volby do sokolských orgánů
Volební období je v Sokole velmi krátké, a tak nás v první části nového roku čekají na valných
hromadách další volby.
Přílohou k dnešnímu Zpravodaji dostáváte do rukou formulář kandidátní listiny. Chceme Vás
oslovit, abyste se v jednotách zamysleli a našli vhodné lidi pro práci v župních orgánech,
předsednictvu župy, náčelnictvu župy, v odboru sportu, ve vzdělavatelském odboru i v kontrolní
komisi. Své členy znáte nejlépe vy, a proto spoléháme na vás, že navrhnete nejlepší zástupce. Buď
formou vrácení vyplněného formuláře kandidátky anebo třeba při návštěvě vašeho patrona na vaší
valné hromadě. Děkujeme.
Zároveň upozorňujeme, že je třeba na valných hromadách jednot zvolit své vyslance, kteří by se
poté zúčastnili nejen valné hromady župy (plánované na 28. 4. 2019), ale mohou být dále vysílání do
útvarů celostátní České obce sokolské.
_________________________________________________________________________________
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Sletová členská známka – výzva k úhradě
Jak jistě každý ze členů Sokola ví, rozhodl Výbor ČOS, že k úhradě části nákladů na všesokolský
slet poslouží příjem ze sletových známek. Cena známky byla stanovena na 50 Kč s tím, že je
povinností každého člena Sokola, bez ohledu na věk a druh činnosti, si tuto známku zakoupit v letech
2017 a 2018.
Pro značnou část členů Sokola je slet svátkem. Je to akce vyvěrající z hluboké minulosti,
nesoucí tradici Sokola jako takového do dalších let. Je znakem obětavosti, kdy po vzoru svých předků
se členové nerozpakují vynaložit i několik tisíc a svou dovolenou na to, aby na sletu mohli být. Je ale
třeba přiznat, že určité části členů slet mnoho neříká, nepovažují ho za svůj a k povinnosti uhradit
50 Kč se staví liknavě. Ale i pro tyto členy je konání sletu, zvláště toho letošního, přínosné. Letošní
slet se totiž velmi vydařil. Přinesl Sokolu velké renomé u veřejnosti, politiků, sponzorů i u ostatních
sportovních organizací. To znamená mj. zvýšené příjmy, které budou v dalších letech použity nejen
na slet, ale i na běžnou činnost Sokola, vč. např. sportovních oddílů. V letošním roce se podařilo
navýšit dotace jak na centrální, tak na krajských úrovních, někde velmi výrazně. ČOS díky sletu našla
sponzory, kteří přispěli nejen na slet, ale milionovými částkami budou přispívat na další činnost.
Zvýšenou popularitu Sokola podpořenou množstvím pořadů a článků např. v České televizi, Českém
rozhlase, Deníku, Reflexu a dalších periodikách může využít každá T. J. při svých jednáních s místními
sponzory a místními úřady. Za to všechno jistě těch 50 Kč od každého člena stojí.
Na Výboru ČOS dne 30. 11. 2018 se situace v úhradě sletových známek projednávala. Je
řada žup, mezi nimi i ta naše, kde některé jednoty a jejich členové neodebrali tolik sletových známek,
kolik by odpovídalo počtu členů. Což je považováno za neplnění členských povinností, s možností
budoucích sankcí. Protože konečný termín úhrady sletových známek byl stanoven již na 14. 12.,
rozhodla se župa uhradit za své neukázněné jednoty a jejich členy chybějící částku na účet ČOS ze
svých prostředků, a to i za cenu pravděpodobně schodkového plnění rozpočtu. Vyzýváme všechny
jednoty naší župy (jsou i takové, které neodebraly ani jednu sletovou známku), pokud tak již
neučinily, aby svoji povinnost splnily, a to i po termínu 14. 12. 2018. V opačném případě budeme
muset i na župě zvážit možnost postihu, už jen kvůli tomu, aby nevznikaly neoprávněné rozdíly mezi
jednotami. Ale věřím, že tohoto opatření nebude třeba a každá jednota, resp. člen splní svoji členskou
povinnost. Děkuji.

Jindra Kalous, starosta župy
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vážené sestry a bratři,
na konci tohoto roku Vám chceme poděkovat za celoroční práci, která byla dost náročná, jak po
fyzické, tak i po psychické stránce. Hlavně všichni jste to zvládli na jedničku. Děkujeme.
Dále připravujeme oblastní srazy, které se budou konat v příštím roce:
Oblastní sraz žen a seniorek
5. 1. 2019 v Pardubicích
Oblastní sraz RD a PD
16. 2. 2019 v Pardubicích
Oblastní sraz žactva
24. 2. 2019 ve Slatiňanech
Všechny cvičitelky a cvičitele na ně zveme, připravujeme programy tak, aby Vám něco nového a
užitečného přinesly do vašich cvičebních hodin.

Závěrem přejeme klidné prožití vánočních svátků a hlavně zdraví do Nového roku a
plno sil do další práce.
Světlana Pilařová a Vlastislav Pilař, náčelnice a náčelník
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Sokolská plavba po Vltavě 21. – 23.9.2018
Sokolské plavby se tento rok zúčastnili Veronika Švandová ze Sokola Pardubice, Nikola
Rázková a Míša Mrvíková ze Sokola Chrast a Jan Fidler ze Sokola Chrudim. V sobotu ráno
proběhl slavnostní nástup, kde jsme byli seznámeni s programem. Poté jsme vyrazili na naši
první atrakci - na ekovláček, se kterým jsme se jeli
podívat k Pražskému hradu a zase zpět. Další atrakcí
byl airtrack, kde si děti zaskákaly, dále si zahrály i
nějaké společenské hry a také nesmím zapomenout na
bourací kladivo a lezeckou stěnu. Venku před halou
jsme si mohli vyzkoušet letní lyže, trampolíny a živý
fotbálek. Po dokončení stanovišť jsme vyrazili na
plavbu, kde jsme dostali zmrzlinu, která nám velmi
chutnala. Jako ukončení dne byla tombola a společné
focení. Celý víkend jsme si užili a pevně věřím, že se
této akce budeme moci ještě někdy zúčastnit.
Roman Matějka, Sokol Chrudim

__________________________________________________________________________________________________

Vážené sestry, vážení bratři,
se závěrem roku bychom Vás rádi požádali o zaslání tradičních zpráv o Vaší činnosti za rok 2018.
Neváhejte se pochlubit s Vašimi výsledky i s tím, co se třeba nepovedlo a co byste chtěli zlepšit. Vaše
zprávy budou jedním z podkladů pro výběr nejúspěšnějších sportovců a kolektivů, které hodláme jako
každoročně odměnit na VH župy.
Všem, kteří již zprávu zaslali děkujeme.
Co se týká registrací oddílů na příští rok, budeme Vás včas informovat v lednu.
Vlastimil Stenzl, předseda župního odboru sportu

_________________________________________________________________________

Výcvik krojovaných sokolů u Hradní stráže
V roce 2014 navázala Česká obec sokolská spolupráci s Hradní stráží. Každý rok na jaře a na podzim
se tak konají třídenní výcviky na půdě kasáren Hradní stráže, určené krojovaným sestrám a bratrům.
Smyslem výcviků je výuka správné pořadové přípravy, kladení kytic a věnců, zacházení s prapory.
V případě zájmu pište na emailovou adresu: info@sokolskastraz.cz
Termíny výcviků v roce 2019:
3. – 5. dubna 2019
4. – 6. září 2019
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Přehlídky sokolských kulturních souborů
Česká obec sokolská pravidelně pořádá přehlídky sokolských kulturních souborů. Každý rok probíhají
dvě přehlídky. V roce 2019:
IX. národní přehlídka sokolských loutkových divadel a hostů,
10. – 12. května; Přerov
XI. národní přehlídka sokolských divadelních souborů a hostů,
27. – 28. dubna a 18. – 19. května; Lázně Toušeň

Fotografická soutěž v roce 2019
„Sokol očima dětí a seniorů“
Každý soutěžící pošle jednu fotografii na e-mail: marie.brunerova@seznam.cz
Další informace (věkové kategorie, termín ukončení soutěže atd.) budou sděleny později.
Jan Jelínek, vzdělavatel župy

ZE ŽIVOTA JEDNOT
T.J. SOKOL TRHOVÁ KAMENICE
Smutné oznámení
21. října 2018 náhle zemřela dlouholetá členka a
hospodářka Tělocvičné jednoty Sokol Trhová Kamenice
sestra Ivana Dudychová ve věku 52 let.
Setra Dudychová patřila k aktivním členům, pomáhala při
všech sportovních, kulturních a turistických akcí.
Budeš nám Ivo scházet - nikdy na Tebe nezapomeneme.
Výbor T.J. Sokol Trhová Kamenice

oddíl T.J. Sokol Chrudim odjely reprezentovat naše nejlepší
starší žákyně a dvě nejmladší šikovné žákyňky.
Starší žákyně ve věku 10-12 let ráno zahajovaly závod. Naše
loňská vícemistryně republiky Karolína Horníková zacvičila
svoje obtížné sestavy výborně a na přeskoku získala nejvyšší
známku za přemet s obraty. V těžké konkurenci děvčat z
Prahy, Domažlic a Plzně obsadila krásné 5.místo z 37
gymnastek a vybojovala si postup na Mistrovství ČOS do
Prahy, které se konalo 11.11.
V kategorii nejmladších žákyň podruhé závodily naše dvě
malé talentované gymnastky narozené v roce 2010. Obě
zvládly všechny čtyři disciplíny skvěle bez zakolísání i
obávaný přeskok-přemet přes bednu. Emily Plachá měla
nejlepší sestavu na bradlech s nejvyšší známkou, tím si
vybojovala velký bodový náskok a získala tak pro nás
překvapivě celkové prvenství a titul Přebornice Čech.

T.J. SOKOL CHRUDIM
Chrudimské sportovní gymnastky získaly
vzácné medaile na Přeboru Čech
V sobotu 20.10.2018 se konal v krásné plzeňské sokolovně
přebor Čech pro žákyně všech oddílů ČOS ve sportovní
gymnastice. Přijelo více jak 100 žákyň, které si musely
vybojovat postup na celostátní Mistrovství ČOS v Praze. Náš
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S úsměvem si vystoupala na nejvyšší stupínek pro zlatou Výsledek je pro Moniku velkým povzbuzením do další
medaili. Ale naše radost pokračovala, protože její tréninková přípravy, zejména na MČR II. ligy družstev, kde bude
kolegyně Izabell Zoe Malinová, která zacvičila nejhezčí hostovat v družstvu Loko Pardubice.
sestavu na kladině z celkového počtu 35 závodnic, si
vyskočila na druhý stupínek pro vzácnou stříbrnou medaili z
tohoto velkého závodu. Tento úspěch je pro ně určitě
povzbuzením do další tréninkové přípravy.
Trenérka Simona Linková

T.J. SOKOL PARDUBICE I
Přebor ČOS ve sportovní gymnastice žen
Praha 11. 11. 2018
V sokolovně T.J. Sokol Žižkov v Praze Na Balkáně uspořádal
oddíl sportovní gymnastiky Sokol Kampa přebor ČOS ve
sportovní gymnastice ženských složek.
Oddíl T.J. Sokol Pardubice I jela již tradičně reprezentovat
Monika Sochová v kategorii žen.
Monika zahájila svoje cvičení na přeskoku, kde předvedla
cukaharu skrčmo ve výborném provedení. Za přeskok
obdržela nejvyšší známku ze všech závodnic 12,65 b. Na
bradlech zacvičila obtížnou sestavu a opět dostala nejvyšší
známku. Cvičení na kladině už tak podařené nebylo,
nepovedlo se napojit vazbu a i při náskoku se objevily
chybičky. Sestavu Monika zvládla bez pádu. Na závěr ji
čekalo cvičení na akrobacii, kde předvedla svoji sestavu bez Závodu se zúčastnily i závodnice ze Sokola Chrudim.
V kategorii starších žákyň Karolína Horníková obsadila
výrazných chyb.
7. místo. V kategorii juniorek Sára Kulhavá obsadila 8. místo.
Umístění mohlo být ještě lepší nebýt zdravotních komplikací
při doskoku po saltu, a tím nedokončené sestavy na
akrobacii. V kategorii žen obsadila Zuzka Malinská 4 místo.
Trenérka Pavla Avramová

Náskok, který si vytvořila na přeskoku a na bradlech, se jí
podařilo uhájit a tak se při vyhlašování mohla radovat ze
skvělého 1. místa a titulu Přebornice ČOS v kategorii žen.
-7-

T.J. SOKOL UHERSKO
Vysazení lípy svobody
Dne 27.10. 2018 jsme se sešli k vysazení lípy svobody ke 100.
výročí vzniku republiky. Lípu nám zakoupila obec Uhersko,
která s námi také lípu zasadila.

Slova se ujal místostarosta T.J. Sokol Uhersko Ing. David
Novák, který připomněl historii Československa a historii
Sokola v Uhersku. Poté předal slovo starostce T.J. Sokol
Uhersko, ses. Markétě Chudlařské, která naopak zmínila
nynější činnost Sokola a další záměry v něm (stolní tenis,
nohejbal pro děti). Z obecního úřadu nás přišel podpořit
místostarosta obce pan Zdeněk Mašek, který vyzdvihl
spolupráci obce a Sokola. Všichni zúčastnění se podíleli na
vykopání díry pro zasazení lípy a do lahve od sektu jsme
všichni předali vzkazy pro budoucí generace, kterou jsme
umístili ke kořenům stromu. Zúčastněné děti se poté mohly
podílet na vydlabávání dýní, které jsou nyní umístěny u lípy a
každý večer svítí.
-8-

Markéta Chudlařská, starostka

T.J. SOKOL SVRATOUCH
Sokolská lípa svobody poroste i ve Svratouchu
Naše T. J. Sokol Svratouch se rozhodla připojit k nabídce ČOS
k účasti v projektu Sokolské lípy svobody, v rámci kampaně
Stromy svobody, ke stému výročí Československé republiky.
Lípu jsme zakoupili v zahradnictví v Litomyšli a rozhodli jsme
se zasadit ji v areálu našeho fotbalového hřiště. Podařilo se
nám, i přes šibeniční termín, zakoupit v lomu i kamenný
sloupek, na který jsme umístili památeční kovovou tabulku,
která obsahuje informaci, při jaké příležitosti, kdy byla lípa
vysazena a kdo ji vysadil. Tabulku jsme obdrželi zdarma od
ČOS.
Na slavnost jsme pozvali prostřednictvím plakátů, místního
rozhlasu, ale i přes facebook všechny občany Svratouchu.
Vlastní slavnost proběhla přímo v den 100. výročí, tj. v neděli
28. října 2018. Počasí nám příliš nepřálo, a tak jsme mu
museli přizpůsobit původně připravený program.
Na úvod přivítal naše členy, starostu obce, ale i zástupce
hasičů, myslivců, rybářů a ostatní spoluobčany jednatel naší
T. J. Za zvuků sokolského pochodu „Lví silou“ nastoupili naše
sokolky společně s dětmi z fotbalové přípravky před
shromážděné občany. Zároveň vlajkonoši přinesli vlajku ČR a
prapor naší T. J. Jednatel informoval přítomné, proč jsme se
rozhodli lípu vysadit, a vyjádřil přání, aby se lípa stala nejen
symbolem svobody celé naší republiky, ale i symbolem
přátelství všech občanů naší krásné obce.
Následně nás děti seznámily s tím, proč je lípa naším
národním stromem a přednesli báseň „Hoj vzhůru, pestrý
sokole“ od J. V. Sládka. Potom jsme se všichni vydali za zvuku
sokolských pochodů k místu, kde byla symbolicky zasazena
lípa. Sázení se nejprve ujali naši nejmladší členové, potom

sokolky a ostatní přítomní členové Sokola. Nakonec dostali
příležitost k symbolickému zasazení lípy všichni přítomní,
kteří o to měli zájem. Celá slavnost byla zakončena
československou hymnou.
Podle počtu rozdaných trikolór bylo na slavnosti přítomno
téměř 100 účastníků.
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Miloslav Bureš, jednatel

- 10 -

mohli prohlédnout historické i současné fotografie od
místních obyvatel, obecní kroniky, informace o historii
Sokola a hasičů, historii českých prezidentů a zhlédnout
promítání k výročí republiky. Děkujeme všem za pomoc při
realizaci této výstavy. Tato výstava vznikla za podpory
Pardubického kraje.

T.J. SOKOL ÚHŘETICKÁ LHOTA
Výstava Fotografií
V kulturním domě Úhřetická Lhota jsme se rozhodli
uspořádat výstavu s názvem Historický vývoj obce Úhřetická
Lhota ve fotografii – ke 100. výročí vzniku České republiky ve
dnech 27. 10. - 28. 10. a 3. 11. - 4. 11 2018. Návštěvníci si

Autor: br. Tomáš Zlatohlávek ml.

T.J. SOKOL DOLNÍ ÚJEZD
Oslava 100 let výročí vzniku Československa
Sté výročí vzniku Československa slavily v Dolním Újezdě
složky společně po dva dny. V pátek 26.10.2018 jsme zasadili
pamětní lípu, kde máme svoji cedulku Sokolská lípa svobody.
Večer jsme připravili v sokolovně prvorepublikovou kavárnu.
O program se v plně obsazené sokolovně postaraly děti
z mateřské
školky,
základní
škola
a
umělecké
školy. Saxofonové kvarteto pana Libora Kazdy zahrálo ty
správné swingové melodie. Hudební trio Litomyšl hrálo i jiné
žánry. Obecním ohňostrojem vyvrcholila krásná oslava.
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V sobotu 27.10.2018 jsme v Dolním Újezdě a přilehlých
obcích položili věnce a kytice k památníkům padlých.
Slavnostní mše svatá za padlé v 1. a 2. světové válce se
konala v kostele sv. Martina za doprovodu chrámového
sboru a za účasti zástupců spolků v uniformách a krojích se
svými prapory.
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Újezd, z Pardubického kraje a MŠMT Praha. Celkem bylo
shromážděno 1.720.000,00 Kč. Hodnota opravy střechy
přesáhla hodnotu 2 miliony Kč.
Sokolovna je nejvýznamnějším a největším majetkem
Tělocvičné jednoty SOKOL Dolní Újezd. Sokolovna slouží
všem obyvatelům Dolního Újezdu. V Sokolovně se cvičí,
pořádají se zde výstavy, plesy, taneční zábavy, koncerty,
velká obecní zasedání, schůze a valné hromady firem a
spolků, základní škola zde organizuje vzdělávací pořady,
v sokolovně hostují divadelní soubory.
Po přivítání starostou a místostarostkou pohovořil br. Václav
Brůna o historii Sokolovny. Starosta jednoty br. Miroslav
Lipavský se krátce zmínil o činnosti jednoty a o průběhu
opravy. Následovalo poděkování všem dárcům. Každý z nich
dostal na památku „kus sokolovny“- tedy kus historie. V
Truhlářství Pavel Rejman vypálili laserem do špalíčků z trámu
z této střechy obrázek Sokolovny.

Slavnostní večer Tělocvičné jednoty Sokol
Dolní Újezd
V pátek 16.11.2018 se v dolnoújezdské sokolovně sešli
členové Sokola se svými sponzory, dárci a zastupiteli Obce
Dolní Újezd. Výbor jednoty tímto setkáním poděkoval za
podporu při opravě střechy sokolovny. Na opravu střechy
přispělo 66 dárců (fyzických osob, firem, organizací). Do
darů započítáváme také dotace od Obecního úřadu Dolní

Diamantoví a zlatí dárci byli navíc oceněni pamětním listem.
Děkovalo se i dodavatelské firmě Střechy Jan Tobek Litomyšl
a stavebnímu dozoru Ing. Karlovi Kunderovi. O zábavu se
postaral kouzelník Jiří Krejčí, pěvecké duo Eliška Rejmanová
a David Rotschein, zpěvačka Jana Klusoňová.
Střecha sokolovny byla opravena díky všem dárcům bez
dluhu, oprava neohrozila žádné sportovní aktivity, žádné
další činnosti. Na to jsme velice hrdí.
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Ing. Miroslav Lipavský, starosta T. J.
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T.J. SOKOL SLATIŇANY
Sokolové si připomněli památný den sokolstva
T.G. Masaryk: Bez Sokola by nebyly legie, bez legií by nebyla
republika
Každý rok si 8. října připomínáme naše padlé bratry a sestry
během tří domácích odbojů. Krojovaní sokolové se po celé
republice setkávají u pomníků a památníků, aby uctili
památku našich tragicky zesnulých bratrů a sester. I
slatiňanští sokolové se, den před Památným dnem sokolstva,
sešli u pomníků obětí I. světové války před školou a ve
Škrovádě, aby položili kytičku, jako tichou vzpomínku na ty,
kteří položili životy i za nás.
Mimo Slatiňanských Sokolů se akce zúčastnili místostarosta
Víťa Kolek s hezkým projevem, Daniel Vychodil vedoucí
slatiňanského Junáka, br. Vlastík Pilař, náčelník Sokolské
župy a další. Všem děkuji za účast.

Mirek Lebduška, starosta T.J.
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_______________________________________________________________________

Pardubický kraj podporuje naši činnost
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Kalendář sokolských výročí.
Leden:
1. 1. 1862 v Praze se narodil JUDr. Jindřich Vaníček, legendární náčelník Sokola v letech 1892-1934.
Druhá brněnská župa nese na památku jeho jméno. Jindřich Vaníček měl velkou zásluhu na rozvoji Sokola.
Když 2. 6. 1934 v Praze zemřel, byl mu uspořádán pohřeb s generálskými poctami za účasti Sokolů,
armády a široké veřejnosti.
1. 1. 1871

vyšlo první číslo časopisu SOKOL, které redigoval Dr. M. Tyrš.

4. 1. 1874 se narodil v Křečovicích u Brna Josef Suk, hudební skladatel, houslista a profesor pražské
konzervatoře, autor sokolského pochodu „V nový život“, zkomponovaného pro VII. Všesokolský slet (1920).
Na zasedání Vzdělavatelského sboru ČOS na jaře 2009 bylo rozhodnuto, že pro XV. Všesokolský slet v r.
2012 nebude komponována sletová znělka, ale jako znělka budou použity úvodní fanfáry Sukova pochodu.
11. 1. 1932 zemřel v Praze JUDr. Josef Scheiner, starosta České a Československé obce sokolské
(1906-1932). V roce 1914 zapojil Sokol do odbojové činnosti a ihned na počátku války převedl finanční
majetek Sokola do zahraničí a dal jej k dispozici Masarykovi pro financování diplomatické činnosti Národní
rady československé v Paříži, které vedla a koordinovala náš zahraniční odboj během 1. světové války. Od
roku 1918 byl členem předsednictva Národního výboru, v letech 1918-1920 byl poslancem a vrchním
inspektorem československé armády. Po vyhlášení Československé republiky 28. 10. 1918 byl pověřen
Národním výborem organizováním branné moci. Zmobilizoval sokoly, kteří převzali strážní službu na území
státu, odzbrojovali rakouské vojáky a zabraňovali sabotážím a rabování. Byl pohřben s vojenskými poctami
za účasti armády, sokolů a veřejnosti. Na památku byla jeho jménem pojmenována jedna pražská sokolská
župa.
11. 1. 1991 zemřela v emigraci v USA ve věku 100 let Marie Provazníková, dlouholetá náčelnice Sokola
(1931-1948). Vedla 3 všesokolské slety (1932, 1938, 1948). Při své účasti na sokolské výpravě na
Olympijských hrách v Londýně v r. 1948 byla informována, že jí po návratu hrozí zatčení. Zůstala proto v
emigraci, žila v USA a pracovala pro zahraniční Sokol. Dne 28. 10. 1992 byl jí udělen in memoriam řád
TGM.

____________________________________________________
ZÁVĚREM
Přílohy ke zpravodaji jsou vyvěšeny na webových stránkách župy.
Příspěvky do Zpravodaje přijímáme pouze v elektronické podobě ve formátu Word a fotografie
v JPG, neupravované a v plném rozlišení (samostatně článek, samostatně fotografie). Článek
by měl obsahovat max. 20 – 22 řádků v typu písma Calibri nebo Ariel, velikost 10 .

Vždy musí být uveden autor.
Příspěvky zasílejte na adresy: kancelar@zupa-pippichova.eu a lebduska.mir@seznam.cz.
Jakékoliv jiné úpravy včetně tabulek v Office Excel nebudou publikovány.

Uzávěrka příspěvků pro příští číslo zpravodaje je 25. 1. 2019
Měsíčník vydává Sokolská župa Východočeská-Pippichova jako informační materiál pro členskou základnu župy.
Redakce neodpovídá za publikované příspěvky z TĚLOCVIČNÝCH JEDNOT.
Sestavila: Lenka Pařízková
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