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Česká obec sokolská 26+2
Velký přehled akcí na Jihlavsku N1
TISK, Datum: 09.02.2019, Zdroj: Jihlavský deník, Strana: 58, Vytištěno: 990, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Příloha - Deník Extra

...Kde: Telč, divadelní sál v Panském dvoře Za kolik: vstupné 100 korun Proč přijít: Psychologický thriller Veroničin pokoj v režii
Divadelního spolku Kroměříž. Představení se hraje v rámci Telčského festivalu Divadlení. Sokolské Šibřinky na chmelu Kdy:
9. února od 19.30 Kde: Jihlava, DIOD Za...

Pavel Kovář: Otec kulak, syn zelený baron (14) N1 URL
WEB, Datum: 09.02.2019, Zdroj: pozitivni-noviny.cz, Autor: Otec Kulak, Zelený Baron, Jedenadvacáté Století

...Celkem stála modernizace hasičské výzbroje kolem 45 000 korun. K její úhradě posloužila půjčka od záložny, sbírka i dary od
občanů a spolků v obci. Významný byl příspěvek Tělocvičné jednoty Sokol ve výši 12 500 korun. Nová stříkačka byla
posvěcena 20. června 1940 na návsi před pomníkem. Slavnosti...

V Radomyšli dobře vědí, jak získat peníze. A stejně dobře vědí, co s nimi udělají dál N1
TISK, Datum: 09.02.2019, Zdroj: Strakonický deník, Strana: 52, Autor: (pš), Vytištěno: 1 850, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Příloha Deník Extra

...investici? Z akcí, které městys připravuje, je nejvýznamnější rekonstrukce sokolovny z roku 1938, kterou získal bezplatně od
místních Sokolů . Náklady se budou pohybovat kolem 25 milionů korun. Život v Radomyšli ale není jen o investicích. Zejména
díky aktivitě místních spolků je zde každoročně...

Sokolské šibřinky N1 URL
WEB, Datum: 09.02.2019, Zdroj: prerovsky.denik.cz, Návštěvnost: 113 889, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

Tělovýchovná jednota Osek nad Bečvou vás zve na již padesátý ročník Sokolských šibřinek. Akce zahájí tradičním
pochodem masek, na který navazuje vyhlášení nejlepších masek večera a soutěž o ceny. O zábavu a hudbu k tanci se v
průběhu večera bude starat kapela Dynasty

Víkendové tipy Deníku N1
TISK, Datum: 08.02.2019, Zdroj: Brněnský deník, Strana: 10, Vytištěno: 6 700, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Víkendové tipy

...Kde: kulturní dům, Hospoda u Letochů, Vacenovice Za kolik: 120 korun Proč přijít: Vystoupí Motýl Band. Součástí plesu je i
vystoupení žákyň TJ Sokol . Maškarní ples Kdy: sobota od 20.00 Kde: kulturní dům, Žádovice Za kolik: masky mají vstup
zdarma Proč přijít: Vystoupí skupina Šiška z Vracova....

Víkendové tipy N1
TISK, Datum: 08.02.2019, Zdroj: Havlíčkobrodský deník, Strana: 10, Vytištěno: 4 040, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Víkendové tipy

...neděle 10. února, od 14.00 Kde: sokolovna, Ledeč nad Sázavou Za kolik: 40 korun Co: Pořádá místní středisko volného
času společně s ledečskou tělovýchovnou jednotou Sokol . Vítáni budou zejména účastníci v maskách. Z JIHLAVSKA Pětiboj
dvojic Kdy: sobota 9. února, od 8.00 Kde: středisko volného...

Hříškov N1
TISK, Datum: 08.02.2019, Zdroj: Žatecký a lounský deník, Strana: 8, Vytištěno: 800, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Jak jsme žili v
Československu

...tu bývala mimořádně úrodná. Ne nadarmo se traduje pořekadlo, kdyby Hříškovští nezasili, tak sklidí taky,“ uvedl pan
Studnička. K nejaktivnějším spolkům patřili hasiči (založeni 1891) a Tělovýchovná jednota Sokol (od 1897). Roku 1914 byla
postavena škola, 1930 sokolovna . Až do začátku roku 1933...

Uherské Hradiště N1
TISK, Datum: 08.02.2019, Zdroj: Slovácké noviny - regionální týdeník, Strana: 18, Vytištěno: 1 890, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika:
Servis ze Slovácka

...musí pryč! – pá 8. 2. (19.00) Úča musí pryč! – so 9. 2. (16.30 a 19.30) SOKOLOVNA O čem král doma nevěděl – loutková
pohádka pro děti, hraje TJ Sokol Uherské Hradiště (ne 17. 2. od 15.00) REDUTA Kašpárkovy pohádky – hraje Hoffmannovo
divadlo (ne 10. 2. od 15.00) VÉSKY – KULTURNÍ DŮM Veselé...

Milotičtí dobrovolní hasiči se nevzdávají a postupně plní sny N1
TISK, Datum: 08.02.2019, Zdroj: Nové Přerovsko, Strana: 21, Autor: (nek), Vytištěno: 10 120, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Hasiči
kolem nás

...po válce obnovil v plném rozsahu svoji činnost, brzy se začalo schylovat k druhé světové válce a začala nejčernější etapa
existence hasičského spolku . V roce 1941 bylo pro podezření z odbojové činnosti postupně zatčeno 21 milotických občanů,
členů Sokola a hasičského sboru, byli mučeni a odváženi...

Dětské šibřinky ovládly vlkošskou sokolovnu N1
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Dětské šibřinky ovládly vlkošskou sokolovnu N1
TISK, Datum: 08.02.2019, Zdroj: Nové Přerovsko, Strana: 13, Autor: Simona Prečanová, Vytištěno: 10 120, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: U nás doma

...sobotní odpoledne 2. února připravila Tělocvičná jednota Sokol Vlkoš tradiční veselé setkání dětí, mládeže, rodičů a
prarodičů. Masek a nejrůznějších převleků se sešlo i letos požehnaně. Celkový počet hravě překročil šest desítek. V předsálí
se to hemžilo drobotinou, která se z obyčejných dětí pod...

MĚSTEČKO TRNÁVKA: SOKOLOVÉ N1
TISK, Datum: 08.02.2019, Zdroj: Svitavský deník, Strana: 8, Vytištěno: 1 120, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Jak jsme žili v
Československu

... přináší v dalším díle opět malý výlet do minulosti. Tentokrát se podíváme do Městečka Trnávky a konkrétně za místními
sportovci. Tělovýchovná jednota v obci vznikala v závěru 19. století. Ustavující valná hromada sokolské jednoty byla svolána
na 7. říjen roku 1906. Prvním starostou byl zvolen...

JAK JSME ŽILI v Československu Ochotnický spolek v Halenkovicích N1
TISK, Datum: 08.02.2019, Zdroj: Zlínský deník, Strana: 8, Autor: Jarmila Kuncová., Vytištěno: 1 940, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...zmínka o ochotnickém divadle v Halenkovicích se v kronikách objevuje na počátku minulého století a je přiřazována
Čtenářskému spolku . Později se přidali i členové Sokola . Činnost ochotnického divadla byla v průběhu války omezena –
divadelní představení sehráli hasiči. V poválečném roce 1946 byla...

František Burian čestným občanem města Kunštát N1 URL
WEB, Datum: 08.02.2019, Zdroj: regionpress.cz

...se narodil 3. ledna 1876 v Louckém Dvoře u Olešnice, ale významně se zapsal do rozvoje obce Kunštát. Spoluzakládal místní
sportovní klub i Sokolskou jednotu, jejíž se stal i dlouholetým starostou. Vedl vlastní hostinec a řeznictví, z něhož mířily jeho
lahůdky i do zahraničí. Obec podporoval ještě...

V kalendáři dojde ke dvěma změnám. Zeman příslušné zákony podepsal N1 URL
WEB, Datum: 08.02.2019, Zdroj: 24zpravy.com +1, Vydavatel: 24zpravy.com

...policií. Odstartovalo to pád socialistického režimu v tehdejším Československu. Novim viznamnim českim dnem bude ještě
letos Památni den sokolstva , kteri připadá na 8. října. Datum se vztahuje k protektorátnímu roku 1941. V tento den nacisté
spolek Sokol rozpustili. V noci na 8. října gestapo...
Obsahové duplicity: 08.02.2019 - eurozpravy.cz N1 URL

Česko má nový významný den! 8. říjen bude Památný den sokolstva N1 URL
WEB, Datum: 08.02.2019, Zdroj: frekvence1.cz, Autor: Barbora Pisingerová, Návštěvnost: 324 240

...oslav 100. výročí založení Československa byl i Pochod pro republiku, který uspořádala Česká obec sokolská . Průvodu se
zúčastnily stovky lidí, další lidé sledovali průvod z chodníků. Na sn. sokolové na mostě Legií. Novým významným českým dnem
bude ještě letos Památný den sokolstva, který připadá...

Prezident Zeman podepsal více peněz pro postižené, zákaz nedózovaného amalgámu i nový významný den N1
URL
WEB, Datum: 08.02.2019, Zdroj: irozhlas.cz, Autor: Michaela Danelová Zdroj, Návštěvnost: 1 360 643, Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS

...hranice, a to nejen v Evropské unii, ale po celém světě. Památný den sokolstva Novým významným českým dnem bude ještě
letos Památný den sokolstva , který připadá na 8. října. Datum se vztahuje k protektorátnímu roku 1941. V tento den nacisté
spolek Sokol rozpustili. V noci na 8. října gestapo...

Skokanský můstek v Plavech se chystá na 20. ročník Letů na saních N1 URL
WEB, Datum: 08.02.2019, Zdroj: nasepojizeri.cz, Autor: Antonín Bělonožník, Návštěvnost: 29 092, Vydavatel: nasepojizeri.cz

...sobotu 9. února 20. ročník Letů na saních. Stroje budou mít prezentaci na místě už od 10.30, samotný závod - lety začne ve
13.30. Akci pořádá Tělovýchovná jednota Sokol Plavy ve spolupráci s Obcí Plavy. Podrobná pozvánka na Našem
Jablonecku Sdílet s přáteli na facebooku Další aktualita v...

Sportovní ples N1 URL
WEB, Datum: 08.02.2019, Zdroj: znojemsky.denik.cz, Návštěvnost: 82 438, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

Tělovýchovná jednota Sokol pořádá tradiční sportovní ples, hrát bude kapela Klaxon, pořadatelé slibují bohatou tombolu.
Kdy: sobota od 20.00 Kde: Hluboké Mašůvky Za kolik: 100 korun

Zaprášen atentát! N1
TISK, Datum: 07.02.2019, Zdroj: Blesk, Strana: 7, Autor: Jiří Nováček, Vytištěno: 252 335, Prodáno: 210 680, Vydavatel: CZECH NEWS CENTER,
a.s., Rubrika: Morava

...kde oba žili a kam si pro ně přišlo gestapo, proto 14. dubna položíme Kameny zmizelých, takzvané stolpersteiny,“ řekl Blesku
Michal Doležel z České obce sokolské . Vymlácené přiznání Po atentátu gestapáci běsnili. Bratrance dopadli až po dvou
měsících – informace vymlátili z jiných odbojářů....

Staré dobré rady. 8 tipů proti chřipce. Letos se vám určitě obloukem vyhne N1 URL
WEB, Datum: 07.02.2019, Zdroj: nasregion.cz, Návštěvnost: 1 786, Vydavatel: A 11, spol. s r.o.

... Pít vodu může být škodlivé. Kolik jí můžete vypít a kolik je až moc? Pohyb Ve zdravém těle, zdravý duch. Marná sláva, heslo
zakladatele Sokola Miroslava Tyrše platí ve snaze uniknout chřipce dvojnásob. Deset tisíc kroků na čerstvém vzduchu každý
den by mělo být minimum. Pohyb přispívá i k...

Jednání Rady města Prostějova N1 URL
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Jednání Rady města Prostějova N1 URL
WEB, Datum: 07.02.2019, Zdroj: prostejov.eu, Autor: Mgr František Jura

...na projektu vydání díla J. Wolkera 9 ROZOP kapitoly 20 – školství, kultura a sport (klimatizace ZUŠ) 10 Dotace 2019 – oblast
sportu – Tělocvičná jednota Sokol II Prostějov 14. Záležitosti Odboru rozvoje a investic: 1 Projekt regenerace veřejných
prostranství na sídlišti Moravská –...

V Sokolči oslavili 100 let Sokola N1
TISK, Datum: 06.02.2019, Zdroj: Nymburský deník, Strana: 1, Autor: (lut), Vytištěno: 1 420, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Titulní
strana

...– V Sokolči mají za sebou velké oslavy Sokola . Ten místní má totiž rovných sto let. Všechno vypuklo už odpoledne v
sokolovně. Na zájemce čekalo například slavnostní přivítání hostů, předškolní cvičení, umělecký Pole dance, florbal či
dynamické taneční vystoupení. Večer byl připraven slavnostní...

V Přestavlkách na návsi se hodovalo N1
TISK, Datum: 05.02.2019, Zdroj: Týdeník Nymbursko +1, Strana: 24, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Obrazem

...- Již podesáté připravili sportovci z Tělovýchovné jednoty Sokol Přestavlky vepřové hody pro místní obyvatele. Mnozí z
nich také přiložili ruku k dílu a tak se v sobotu 26. ledna zaplnil prostor před místní hasičárnou zájemci o tradiční zabíjačkové
lahůdky. A bylo opravdu z čeho vybírat....
Obsahové duplicity: 05.02.2019 - Benešovský týden N1

KRAJ OCENIL ZASLOUŽILÉ SPORTOVNÍ BARDY N1 URL
WEB, Datum: 05.02.2019, Zdroj: vecernikpv.cz, Autor: Marek Sonnevend, Návštěvnost: 20 996

...Magdaléna Majarová (lukostřelba), Antonín Bůžek (biatlon), Zuzana Špačková, Josef Špaček, Bronislava Žáčková, Petra
Kohoutová (všichni Sokolská župa Prostějovská) a Michal Müller (basketbal). Olomoucký kraj věnuje oblasti sportu velkou
pozornost. Především se zaměřuje na mládež. Spolkům , které...

Králem sportovců je Daniel Radovesnický N1 URL
WEB, Datum: 05.02.2019, Zdroj: denik.cz, Autor: / Foto: Archiv Daniela Radovesnického, Návštěvnost: 7 768 045, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA,
a.s.

...– dospělí1. Radovesnický Daniel ( Sokol Kolín – sportovní gymnastika) 3682. Paprstka Tomáš (Expres CZ Scott Team Kolín)
362 3. Hampl Štěpán ( Sokol Kolín – atletika) 333 4. Vladislav Filip (Hasičský sportovní klub Kolín) 259 5. Nesvadba Jan
(Expres CZ Scott Team Kolín) 244 6. Pražáková...

Počátky Sokola v Hrabůvce I (v letech 1903–1918) N1
TISK, Datum: 04.02.2019, Zdroj: Jižní listy, Strana: 17, Autor: Petr Přendík, Vytištěno: 48 000, Vydavatel: Strategic Consulting, spol. s r.o., Rubrika:
Historie

...Tělocvičný spolek Sokol vznikl v Praze roku 1862. Jeho myšlenky, které vycházely z antické kalokagathie, jsou platné i
dnes. Spolek dbal o rozvoj těla i ducha a nacházel tisíce příznivců. Postupem času se spolek stal masovou organizací, která
měla svou tělocvičnou jednotu téměř v každém městě či...

Velký přehled akcí na Jihlavsku N1
TISK, Datum: 09.02.2019, Zdroj: Jihlavský deník, Strana: 58, Vytištěno: 990, Rubrika: Příloha - Deník Extra

Pětiboj dvojic Kdy: 9. února od 8.00 Kde: Polná, Tempo – středisko volného času Za kolik: startovné 200 korun za dvojici Proč
přijít: Zábavné soutěžní zápolení, kdy můžete s ostatními účastníky porovnávat, jaký jste sportovní univerzál. Disciplíny jsou
následující: nohejbal, volejbalové debly, stolní tenis – čtyřhra, badminton – čtyřhra, hod na basketbalový koš.
Masopust v Loučkách Kdy: 9. prosince od 9.00 Kde: Vílanec, Loučky – kulturní dům Za kolik: vstupné zdarma Proč přijít:
Tradiční masopustní veselí, sraz masek v 9 hodin v kulturním domě, průvod vyjde o hodinu později. K tanci a poslechu hraje
pochodová hudba.
Ochutnávka Montessori pedagogiky Kdy: 9. února od 9.30 Kde: Jihlava, MŠ Meruzalka, Havlíčkova 30 Za kolik: vstupné 490
korun Proč přijít: Poklad, který máme všichni v rukách. Tak se jmenuje ochutnávka montessori pedagogiky, aneb jak principy
přirozeného učení mění náš život, náš svět. Zájemci si přijdou pro náměty, inspiraci a budou sdílet zkušenosti.
Veroničin pokoj z Kroměříže Kdy: 9. února od 19.00 Kde: Telč, divadelní sál v Panském dvoře Za kolik: vstupné 100 korun Proč
přijít: Psychologický thriller Veroničin pokoj v režii Divadelního spolku Kroměříž. Představení se hraje v rámci Telčského
festivalu Divadlení.
Sokolské Šibřinky na chmelu Kdy: 9. února od 19.30 Kde: Jihlava, DIOD Za kolik: Vstupné 200/150 korun Proč přijít: Už více
jak sto let se všude konají Šibřinky jako zábava, karneval, sokolský ples a všechno dohromady.
Letošní jihlavské vydání se ponese v duchu Starci na chmelu a bude otevřené maskám i nemaskám. Zahrají kapely The Shots,
Shobull Band a další. Různá vystoupení vyŠkrdla, vypředstaví chystá Jakub Škrdla, se i mistr světa ve stepu Tobiáš Košir.
Horácký bál v Jihlavě Kdy: 9. února od 20.00 Kde: Jihlava, Dělnický dům Za kolik: vstupné 200 korun Proč přijít: Lidé si mohou
přijít zatancovat a pobavit se na 47. ročník Horáckého bálu. Na každého čeká bohatá tombola a kupa zábavy. Celý večer hraje
kapela Preston a u vínečka také cimbálová muzika Jožky Imricha. Vystoupí folklorní soubory HSPT Vysočan, FS Pramínek a FS
Studánka.
Richard Reynolds v Jihlavě Kdy: 9. února od 22.00 Kde: Jihlava, Soul music club Za kolik: vstupné nezjištěno Proč přijít: Do
klubu přijal pozvání jeden z nejlepších českých dýdžejů a producentů.
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Festival sladkostí v City Parku Kdy: 9. a 10. února od 11.00 Kde: Jihlava, City Park Za kolik: vstupné zdarma Proč přijít: V City
Parku připravili nejen pro zamilované Festival sladkostí. Všichni mlsalové se mohou těšit na pralinky, cupcakes, dortíky,
čokoládu, nugát, šlehačku nebo třeba čokokebab. Prodejní stánky, workshopy a soutěž o koš sladkostí za 2 tisíce korun, na to
všechno zvou organizátoři.
Výměnné trhy zvířat Kdy: 10. února od 7.00 Kde: Telč, chovatelský areál Na Kopečku Za kolik: vstupné dobrovolné Proč přijít:
Výměnné trhy drobného zvířectva v areálu chovatelů od 7 do 10 hodin.
Večerníčkův karneval v Polné Kdy: 10. února od 14.00 Kde: Polná, sál zámku Za kolik: vstupné 50/30 korun, plus místenky 10
korun Proč přijít: Dvacátý ročník karnevalu s dětskou tombolou, soutěží o nejlepší masky dětí i rodin, hry a soutěže o ceny,
bublinová show, občerstvení a pohádka.
Kouzelná školka s Michalem Kdy: 10. února od 15.00 Kde: Jihlava, DKO Za kolik: vstupné 195/175 korun Proč přijít: Zábavné a
poučné představní s Michalem Nesvadbou, především pro nejmenší návštěvníky. Michal dětem naservíruje legrační pokrmy,
bavit se ovšem budou i rodiče.
Radovánky s Jásalkou Kdy: 13. února od 16.00 Kde: Jihlava, DKO Za kolik: vstupné 145 korun Proč přijít: Nový pořad nejen
pro seniory, kteří se pobaví při dechovce. Hostem prvních Radovánek je malá dechovka Jásalka, která hraje pro radost více
než 20 let.
Známá je i ze svých vystoupení v pořadu Šlágr.
Ekonomie sexu s Uzlem Kdy: 14. února od 18.00 Kde: Jihlava, DKO Za kolik: vstupné 299 korun Proč přijít: Přednáška
uznávaného českého sexuologa Radima Uzla na téma Ekonomie sexu, aneb každé potěšení něco stojí.
Hasičský bál v Hodicích Kdy: 16. února od 20.00 Kde: Hodice, kulturní dům Za kolik: vstupné 100 korun Proč přijít: Sbor
dobrovolných hasičů v Hodicích zve na ples s kapelou Garde z Chotěboře. Tradiční ples s cukrovými dobrotami v tombole od
místních žen.
Hasičský bál s Amixem Kdy: 16. února od 20.00 Kde: kulturní dům, Velký Beranov Za kolik: vstupné 130 korun Proč přijít:
Tradiční hasičský ples už po osmadevadesáté. K tanci a poslechu hraje hudební skupina Amix.
Velký karneval ve Stonařově Kdy: 17. února od 14.00 Kde: Stonařov, kulturní dům Za kolik: vstupné dobrovolné Proč přijít: V
plánu karnevalu je dětská tombola, soutěže, diskotéka, živá hudba, taneční vystoupení, občerstvení a další zábavu.
Masky s mašinkou Kdy: 17. února od 14.00 Kde: Větrný Jeníkov, kulturní dům Za kolik: vstupné zdarma Proč přijít: Odpoledne
plné soutěží s Milanem Řezníčkem.
Vystoupí kapela Maxim Turbulenc, divadlo Kouzelný vlak, kouzelník Tom, virtuální realita, malování na obličej, fotokoutek a
další atrakce.
Zkouška orchestru Kdy: 17. února od 19.00 Kde: Jihlava, DKO Za kolik: vstupné 250/200 korun Proč přijít: Filharmonie
Gustava Mahlera připravila po vzoru BBC Symphonic orchestra náhled do skrytého světa svého zákulisí. Během 2.
orchestrálního koncertu mohli diváci získat vhled do procesu nastudování koncertního programu s komentářem a následně i
vyslechnou nastudované skladby.
Na Stojáka živě Kdy: 21. února od 20.00 Kde: Jihlava, Soul music club Za kolik: vstupné 250 korun Proč přijít: Karel Hynek,
Nasty a Dominik Heřman Lev. Tato trojice se postará o to, aby jedna bránice nezůstala v klidu.
The Beatles revival Kdy: 22. února od 21.00 Kde: Jihlava, Soul music club Za kolik: vstupné 200 korun Proč přijít: Brouci Band,
tak se jmenuje kapela, která vystupuje jako revival původních The Beatles a přenese návštěvníky zpátky do 60.
let.
Hvězdy tančí s Melodií Kdy: 23. února od 16.00 a 19.00 Kde: Jihlava, Horácké divadlo Za kolik: vstupné 200 korun Proč přijít:
Koncert jihlavského smíšeného pěveckého sboru Melodie v netradičním hávu. Zpěv propojí s různými formami tance. Melodická
sopranistka Majka Nahodilová od účasti v charitativní StarDance spolupracuje s tanečníkem Janem Onderem, herečkou Danou
Batulkovou a atletkou Kateřinou Baďurovou.
Dětský karneval s kašparem Kdy: 24. února od 14.30 Kde: Hodice, kulturní dům Za kolik: vstupné dobrovolné Proč přijít:
Dětský karneval s kašpárkem Kubou a Marťou.
Velká dětská diskotéka, soutěže a malý dárek pro každého.
Ještěrka na slunci Kdy: 24. února od 19.00 Kde: Jihlava, DKO Za kolik: vstupné 350/380 korun Proč přijít: Výjezdní představení
Divadla v Řeznické. Hrají Hana Maciuchová a Jaroslav Satoranský.
Recitál Lucie Bílé Kdy: 27. února od 19.00 Kde: Jihlava, DKO Za kolik: vstupné 790 až 990 korun Proč přijít: Recitál
několikanásobné zlaté zpěvačky Lucie Bílé za klavírního doprovodu Petra Maláska. Těšit se návštěvníci mohou na jedinečný
hudební zážitek.
Region vydání: Vysočina
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Zpět

Pavel Kovář: Otec kulak, syn zelený baron (14) N1 URL
WEB, Datum: 09.02.2019, Zdroj: pozitivni-noviny.cz, Autor: Otec Kulak, Zelený Baron, Jedenadvacáté Století

Volby do obecního zastupitelstva: Konaly se 1. a 2. listopadu 2002, devět členů bylo zvoleno na čtyři roky – Jaroslav Slaboch,
čp. 40 (245 hlasů – starosta), ing. Josef Škrabal, čp. 202 (255), ing. Mgr. Martin Slaboch, čp. 192 (226), Marta Buchetková,
čp.7 (199), Vlasta Kotíková, čp. 195 (129), ing. Zdeněk Belušík, čp.219 (128), ing. Pavel Gaduš, čp. 133 (123), ing. Jan Hašek,
čp.3 (106), Martin Valenta, čp. 300 (100). Vlasta Kotíková je členkou KSČM, pánové Gaduš a Valenta zastupují Sdružení pro
ochranu a rozvoj obcí Ptice a Úhonice a zbylí členové zastupitelstva jsou ze Sdružení nezávislých kandidátů.
Politické strany: Po roce 1989 působí v obci pouze KSČM, v obecních volbách se ucházejí o přízeň voličů především členové
Sdružení nezávislých kandidátů.
Společenské organizace: Myslivci vedou soudní spor o nájem honitby, a tak v roce 2003 se poprvé nekonal žádný hon. –
Zahrádkáři byli aktivní před rokem 1989, ale poté následoval pozvolný útlum činnost vedoucí k zániku organizace. – Junák v
obci nepůsobí, nebyl obnoven po roce 1989. – Baráčníci ukončili svou činnost v 90.letech. Staří členové umírali a noví se
nehlásili.
Hospody dnes: Pamětníci vědí, že v obci jich bylo kdysi celkem pět, ale momentálně jsou otevřené čtyři. K někdejším – Na
Staré a U Vančurů – nově přibyla hospoda Na hřišti a také Klub Šipka.
Vinárna: Najdeme ji v bývalé vysoké chalupě Franty Haška, čp. 13. A tak není divu, že se nazývá No 13.
Nové obchody: Potraviny na návsi, Potraviny u Snopků (dříve koloniál Ant. Kaprála), Drogerie u Vondrů.
Nové firmy: Lampy – svítidla, majitelem je italský podnikatel Fuivio Brugioni z Milána. – Bottefield, česko-rakouská firma na
výrobu plastů.
KVĚTNOVÉ POVSTÁNÍ PROTI NĚMECKÝM OKUPANTŮM
V kraji kolem Úhonic, vojensky řečeno v nučicko-dušnickém prostoru, vznikla za II. světové války odbojová skupina Železo,
kterou vedl František Noha z Nučic. V jednotlivých obcích měla skupina roty, jež nesly označení od Ž1 až po Ž9. Úhonické rotě
Ž8 velel Jan Frank se svým zástupcem Antonínem Palečkem. K ní byla přiřazena jednotka hasičské policie z Plzně ubytovaná v
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Hořelicích.
Když v sobotu 5. května 1945 vypuklo v Praze povstání proti německým okupantům, vyhlásila jednotka Železo pohotovost. Roty
v obcích držely hlídky a někde odzbrojily menší německé oddíly. Ten den dopoledne se to podařilo členům úhonické,
drahelčické a hořelické roty: zajali třicet Němců střežících vojenskou vysílačku na dvoře v Drahelčicích.
Po úspěšné akci přijeli revolucionáři do Úhonic na automobilové stříkačce, chloubě zdejšího hasičského sboru. Tady zaslechli
volání pražského rozhlasu o pomoc, a tak neváhali a vydali se na cestu. Ve voze Praga Golden jelo sedm občanů z Úhonic a
jeden z Drahelčic směrem k Unhošti.
V tomhle místě jejich příběh na chvíli přerušme a přenesme se do nedaleké Unhoště, kde se velení odbojové jednotky ujal
generál Václav Šidlík, úhonický rodák a zřejmě nejslavnější muž v dějinách obce.
Čím byl pozoruhodný?
Narodil se 23.listopadu 1884, měl výtvarné nadání, výborně studoval, stal se sochařem a medailérem. Se svým bratrem Karlem
se zúčastnil soutěže na pomník Mistra Jana Husa na Staroměstské náměstí a jejich návrh získal druhou cenu. O jeho dalších
osudech sochaře Václava Šidlíka vyprávějí zápisky jeho synovce Václava Vančury:
Před začátkem první světové války bylo strýčkovi šestadvacet let. Tehdy se v Praze setkal s kamarády, kteří dobře znali
politickou situaci, a ti mu radili, aby co nejdříve odešel do zahraničí. Rozhodl se pro Rusko a tam za války vstoupil do
československých legií. Spisovatel Rudolf Medek se o něm mnohokrát zmiňuje ve své "Anabasi". Strýček totiž prošel mnoha
bitvami, ale nikdy nebyl zraněn. To vyvolávalo důvěru jeho kamarádů. Věřili, že když je on s nimi, tak se jim nemůže nic stát.
Václav Šidlík bojoval v Rusku, později ve Francii a Itálii, a když po skončení války přijel 3. ledna 1919 do rodné obce, dostalo
se mu nebývalého uvítání. Na jeho počest vlály na domech prapory a v hostinci U Šidlíků (čp. 88) se konala velká slavnost.
Doba prožitá na bojištích jej natolik ovlivnila, že se již nevrátil do sochařského ateliéru a stal se vojákem z povolání. Po válce
bojoval ještě na Slovensku proti Maďarské republice, která si činila územní nároky vůči Československu, ale poté se vrátil do
Prahy a dotáhl to až na generála. Koncem 30. let působil ve Starém Smokovci. A tady vznikem Slovenského státu, 14. března
1939, skončila jeho vojenská dráha. Vrátil se do rodného kraje, pracoval ve lese jako dělník a žil v Nouzově u Unhoště, kde si
jeho bratr Karel pořídil vilu se zahradou.
Znovu dejme slovo vzpomínkám Václava Vančury:
Na začátku německé okupace jsme se strýčkem ukryli v Nouzově zbraně - několik pušek a pistolí a jeden kulomet. Rozebrali
jsme je, promazali petrolejem a naskládali do gumových duší od bicyklu. Jejich konce jsme stáhli drátem, aby dovnitř nepronikla
vlhkost. Pak jsme na zahradě poblíž vily vykopali jámu, do ní zabalené zbraně uložili, navrch položili dehtový papír a teprve pak
naházeli hlínu. Jednu menší pistoli si strýček ponechal v bytě, schoval ji do lustru v obývacím pokoji, kde nebyla vůbec vidět a
přitom ji měl takříkajíc stále po ruce.
Povstání proti německým okupantům začalo již 4. května. Ten den se také generál Šidlík ujal velení na radnici v Unhošti. Jeho
zkušenosti z I. světové války byly k nezaplacení. Řídil odzbrojování německých jednotek a střežení důležitých objektů.
Samozřejmě že nejdříve ze všeho vykopal na zahradě v Nouzově ukryté zbraně.
A nyní se vraťme k posádce hasičského vozu Praga Golden, jež přijela do Unhoště od Úhonic a chtěla pokračovat směrem na
Prahu.
"Chlapci, na Prahu nemůžete jet přes Hostivice! Tam je silná německá posádka, zhruba pět set až šest set dobře ozbrojených
vojáků. Tudy neprojedete!" varoval generál nadšené povstalce.
Slyšeli to mnozí lidé z Úhonic a poslechli ho, ale posádka pragovky si nenechala říct.
Generálova předpověď se záhy vyplnila. Podle některých zpráv jelo v úhonickém voze sedm, podle jiných devět revolucionářů.
Tenhle údaj není důležitý tak jako počet těch, kteří německou střelbu v Hostivicích nepřežili. Byli čtyři – z Úhonic Karel Holub,
Václav Horák a František Vartsábo, z Drahelčic Jaroslav Korecký.
Zbývajícím členům posádky se podařilo uprchnout. Tragédie v Hostivicích však vyvolala odvetnou akci. Velitel úhonické
povstalecké roty Ž8 Jan Frank a předseda revolučního národního výboru Antonín Paleček vytvořili jednotku ze dvou čet
plzeňské požární policie a dobrovolníků z Hořelic, Drahelčic, Dušníků a Úhonic. V autech a autobusech se vydali přes Háje do
Jenče. Tady po obklíčení zaútočili na silnou německou posádku. Nepřítel vyslal vyjednávače s bílým praporem, ale šlo o lest.
Esesáci přišli k jednání ozbrojeni a snadno zatkli tři neozbrojené české zástupce. Následkem toho palba na obou stranách
utichla. To už však měl boj své mrtvé. Na české straně padli J. Adlov a M. Zelenka.
V celém okolí zavládla složitá a nepřehledná situace. Úhoničtí vyslali posily na pomoc bojům o ruzyňské letiště, přestože v
Hostivicích bylo připraveno k boji pět set příslušníků SS. Generál Šidlík zneškodnil německé vojáky v Hájku, takže jiná úhonická
skupina mohla pokračovat v cestě do Jenče. Před obcí ji však zastavila střelba. Němci nechali v Jenči nastoupit všechny
občany a hrozili zastřelením každého desátého člověka. A několik občanů zde tragicky zahynulo.
SELKA SLABOCHOVÁ ZALOŽILA HASIČSTVO
K jeho vzniku přispěla svým výrokem žena, selka Marie Slabochová. Svědectví o tom podává zápis v kronice Sboru
dobrovolných hasičů:
V roce 1886 za prudké májové bouře v ranních hodinách udeřil a zapálil blesk chalupu pana Jana Rajtory čp. 77. Mnoho
občanů se snažilo vzniklý požár uhasit, ale jejich úsilí bylo marné, neboť v obci byl naprostý nedostatek hasícího zařízení. V
obecní kolně, která byla umístěna mezi zahrádkami staré chalupy pana Příhody čp. 24 a selskou usedlostí pana Jirotky čp. 7,
bylo jen několik plátěných košů na vodu, dva nebo tři dlouhé žebříky a několik háků na stržení hořících trámů. Při požáru
otevřeně vyjádřila svou nespokojenost selka Marie Slabochová z čp. 29 a posměšně vyzvala přítomné hospodáře, aby k
požáru přinesli spolkovou basičku. "Haste basičkou, haste basičkou!" volala. Její slova směřovala na čtenářsko-pěvecký spolek
Dalibor, který si krátce před tímto požárem zakoupil pro svůj hudební kroužek basu.
Kronikář dále uvádí, že tato výzva se neminula účinkem: téhož roku byl zvolen starostou prozíravý hospodář František Kalous a
za jeho starostování obec zakoupila ruční stříkačku na čtyřech kolech a poté byl založen hasičský spolek.
První schůze správního výboru se konala 12. července 1888 a do konce roku proběhlo pět schůzí. Na nich se schválily stanovy
(dle unhošťského spolku) a výše členských příspěvků, jež činily jeden zlatý; činní členové byli od nich osvobozeni, leč sami se
zavázali, že přispějí dvaceti krejcary. Výbor dále rozhodl, že pro výcvik je nutné postavit lešení, neboli leziště, takže jednal se
zastupitelstvem o místě, kde by stálo, a také napsal uctivou žádost o přenechání dřeva pro ono leziště jeho ctěné důstojnosti,
opatu Strahovského kláštera. Ten žádosti vyhověl, a tak se příští rok místní mistr tesařský Matěj Pospíšil pustil do díla. Leziště
postavil na návsi před klášterním dvorem za 41 zlatých. Hasiči tu nacvičovali obratnost a zdatnost při práci se žebříky a lany.
Samostatnou kapitolu představuje rozhodnutí správního výboru o výstroji a výzbroji. Dejme opět slovo kronikáři:
Dále bylo rozhodnuto, aby Václav Příhoda, místní krejčí a kupec, zhotovil 25 obleků ze cvilinku (hrubá lněná či konopná tkanina
- pozn. autora), jeden kus za tři zlaté a padesát krejcarů a u firmy Rudolf Smekal na Smíchově objednal:
3 ks lezecké pasy, 1 ks po 8 zl.
7 ks pasů pro bourače, 1 ks po 3 zl. 70 kr.
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10 ks pasů s kabelkou na sekyrku, 1 ks po 3 zl. 25 kr.
4 ks šavle, 1 ks po 5 zl. 40 kr.
2 ks horny 3xtočené, 1 ks po 5 zl.
Náklady budou uhrazeny do konce ledna 1889. U této firmy byly rovněž zakoupeny kožené přilby v počtu 33 kusů.
Úhonický sbor se přihlásil k župní hasičské jednotě "Podkožovské -- Žďár" v Unhošti a na konci roku 1888 měl kolem padesáti
členů. Při výroční schůzi 13.ledna 1889 prohlásil první velitel sboru Ferdinand Stoczek z čp. 1, že všichni členové jsou vycvičeni
pro práci se stříkačkou. Starosta obce Kalous vydal tehdy příkaz, že přípřež, čili koňský potah ke stříkačce, budou povinně
poskytovat místní sedláci. Prvním předsedou sboru byl Václav Příhoda z čp. 91 a místopředsedou František Jirotka z čp. 23.
Do boje s červeným kohoutem Úhoničtí vyrazili poprvé ještě v tomtéž roce. Nejdříve hasili v Drahelčicích u Sulánských, pak v
Hořelici u Kohlíků a teprve do třetice doma: ačkoliv byli dobře vycvičeni, stará chalupa s doškovou střechou, zvaná U
Koreckých, čp. 76, shořela v listopadu 1889 až do základů. Obec spáleniště koupila a postavila zde v roce 1890 hasičské
skladiště. Zbrojnice na tomto místě stojí dodnes.
Hasičský sbor oplýval v prvních letech po založení pozoruhodnou společenskou aktivitou. Pořádal výlety do okolí, zvlášť
vydařené bylo putování na Karlštejn a Křivoklát. Veselý dav poutníků šel nebo se vezl na žebřiňácích zapůjčených zdarma
místními rolníky; pouze kočí dostali od sboru vyplacenu odměnu.
Hasiči se pustili i do ochotnického divadla. Velitel Stoczek a jednatel Josef Strejček, jinak místní učitel, nastudovali a režírovali v
roce 1890 dvě úspěšná představení -- "Stará místo mladé" a "Vražda na Uhelném trhu".
Finančně i hmotně podporovali sbor lidé z Úhonic i okolních obcí, z místních to byl nájemce dvora Karel Stoczek, farář Marčan
a rolník František Náprstek z čp. 24, z přespolních pak rolníci František Leffler ze Ptic či Josef Pospíšil z Drahelčic. Jistým
zdrojem příjmů byly i taneční zábavy a plesy, které se tradičně konaly na sálech hostinců "U Šidlíků" a "Na Staré".
V polovině devadesátých let 19. století došlo k útlumu v činnosti. V kronice se píše o "krizi, liknavosti a povážlivé nečinnosti
celého sboru". Situaci ovlivnil i fakt, že v roce 1897 odešla řada dobrých členů ze Ptic, protože si založili samostatný hasičský
sbor. Teprve pořadatelství župního sjezdu hasičstva v Úhonicích, jenž se konal v červnu 1900, vyburcoval místní sbor k získání
mladé krve do svých řad. Postarali se o to zejména velitel Josef Nový, podvelitel Antonín Šamonil a rázný cvičitel Václav Zima.
K další významné události došlo v roce 1902. Tehdy úhoničtí hasiči po souhlasu obecního úřadu zakoupili za 1 900 korun
novou stříkačku od firmy R.A. Smékal ze Smíchova, když tu starou odkoupil sbor v Podkozí za 560 korun. Nedlouho předtím v
obci třikrát hořelo - v prosinci 1895 starodávný ovčín, v listopadu 1900 chalupa čp.61 a v prosinci téhož roku roubená chalupa
čp. 49. Proto místní sbor usoudil, že koupě podstatně silnějšího stroje je neodkladná nutnost. Nová stříkačka byla slavnostně
vysvěcena 24. května 1903 za účasti sborů dvanácti okolních obcí a poprvé se v akci objevila o necelý rok později, kdy v
dubnu 1904 hořela chalupa čp. 35.
Oslavy pětadvacátého výročí vzniku úhonického sboru se konaly 1. června 1913. O rok později, 14. června, se v obci sešli
hasiči ze Ptic, Červeného Újezdu, Svárova a Podkozí, aby spolu s místními ukázali svůj um. Součástí okrskového cvičení bylo
znázornění požáru a ukázky samaritánské služby. Večer se konal koncert v hostinci "U Zimů" a taneční zábavy na sálech "U
Šidlíků" a "Na Staré". Hasiči byli pýchou obce.
Bilanci tohoto období lze uzavřít zmínkou o dalších požárech – v dubnu 1904 hořela chalupa čp. 35, v září 1906 mlýna Václava
Klatovského, v červnu 1910 usedlost Zimových na návsi, v srpnu 1911 panský seník, v říjnu 1911 zděná stodola při usedlosti
čp. 29 a v dubnu 1913 vysoká chalupa čp. 13.
V letech 1914 až 1921 není v kronice úhonického hasičstva žádný zápis. Významný byl až rok 1922, o němž kronikář napsal:
Na mimořádné valné hromadě bylo rozhodnuto, aby stávající ruční stříkačka byla zmotorizována. Modernizaci provedla firma
Štěpánek a spol. z Mladé Boleslavi za 15 tisíc Kč. Z věcného fondu Zemské hasičské jednoty obdržel sbor na tuto modernizaci
6 tisíc Kč.
Od roku 1923 byly ve sboru zastoupeny i ženy, ale to neovlivnilo nadále trvající útlum v činnosti. Zlepšení nastalo teprve až
roku 1928, kdy se ujal funkce podnikavý velitel Václav Liška z čp. 82 a po něm Václav Zima z čp. 20.
Počátkem 30.let mělo úhonické hasičstvo nejvyšší počet žen ve své historii: osmnáct statečných paní a dívek bylo připraveno k
boji s plameny. Nemohly se však uplatnit, protože od roku 1913 hořelo pouze jedenkrát - začátkem června 1930 chalupa čp.
64.
Meziválečné dějiny Sboru dobrovolných hasičů v Úhonicích nejsou příliš bohaté na události. Za zmínku stojí v roce 1937
vytvoření samostatné samaritánské čety šestnácti žen a tří mužů, kterými byli Václav Mareda, Antonín Raboch a Antonín Holub.
V obci hořelo pouze dvakrát - v září 1936 stodola rolnické usedlosti čp. 5 a v červenci 1939 stodola Václava Zimy, kterou
zapálil blesk při odpolední bouři. Na pomoc přijely hasičské sbory z okolních obcí a spolu s místními hasiči i občany se jim
podařilo vyvézt do bezpečí mlátičku obilí. Požár se však šířil rychle, takže brzy veškeré úsilí směřovalo k ochraně blízko
stojících stavení s doškovými střechami.
Požár měl kladný důsledek: přiměl obecní zastupitelstvo ke koupi nové a o poznání výkonnější stříkačky, kterou na osobní
automobil zn. Praga Golden namontovala firma Ebert, Praha-Libeň. Dále byly zakoupeny skoro čtyři stovky metrů hadic s
příslušenstvím. Celkem stála modernizace hasičské výzbroje kolem 45 000 korun. K její úhradě posloužila půjčka od záložny,
sbírka i dary od občanů a spolků v obci. Významný byl příspěvek Tělocvičné jednoty Sokol ve výši 12 500 korun.
Nová stříkačka byla posvěcena 20. června 1940 na návsi před pomníkem. Slavnosti se zúčastil strahovský opat Bohuslav
Jarolímek, stovky místních občanů a také hasiči z deseti sborů okolních vesnic. Přítomní tleskali ukázkám práce nového
zázraku techniky a následující přehlídce sborů. Tečku za velkou slávou obstaral pouze koncert v hostinci "U Zimů"; ve
válečných letech byly totiž zakázány taneční zábavy.
Pravý křest ohněm prodělal nový stroj zakrátko při požáru stodoly v Chýni. Tady hasiči museli čerpat vodu z pískovny.
Stříkačky ostatních sborů postupně odpadaly, až vydržela pouze úhonická, a tak potvrdila, že v širém okolí nemá konkurenci.
Nebylo to však její poslední slovo. Nejvíc se proslavila při květnové revoluci. Avšak po tragédii v Hostivicích se ztratila a byla
nalezena až v roce 1947 jako vrak v Ruzyni.
Od Fondu národní obnovy získal sbor automobil zn.Union-Horch, jehož oprava si vyžádala mnoho hodin práce, a posléze
dvoukolovou stříkačku Walter. V 50. letech se podařilo založit oddíl mládeže, v té době byl velitelem sboru obětavý Vladimír
Heller.
V 70.letech se místní požární jednota pokoušela svépomocí rozšířit požární zbrojnici, což se podařilo až s přispěním MNV a
řemeslníků místní myslivecké organizace.
Dnes má Sbor dobrovolných hasičů v Úhonicích několik desítek členů. V roce 2003 koupil novou stříkačku a v roce 2004 starší
vůz zn. Avia. Každoročně pořádá Den dětí a zajišťuje odvoz železného šrotu z obce.
RYCHTÁŘI, STAROSTOVÉ A PŘEDSEDOVÉ
Podle dochovaných písemných záznamů z konce třicetileté války, jinak řečeno z poloviny 17. století, je známo, že tehdy se v
obci vyskytovalo několik rodů, jejichž potomci zde žijí dodnes. Namátkou to platí o jménech - Hašek, Hrubý, Janda, Kalous,
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Roučí, Špaček, Tkadlec. Například kolem roku 1653 byla rychtářkou obce Kateřina Roučová, jediná žena tak významného
postavení v celé dosavadní historii Úhonic. Rychtář (podle německého Dorfrichter = vesnice-soudce ) byl úředník s nižší
soudní a správní pravomocí, jehož do funkce dosazovala feudální vrchnost. Po již zmíněné Kateřině Roučové, ženě
nepochybně moudré a pracovité, zastávali tento úřad v dalších letech tito ctihodní mužové:
Matěj Janda (od roku 1676), Jan Roučí (1708), Jiří Jirotka (1709), Jakub Jirotka (1765), Matěj Hašek z čp. 3 (1812), M.
Svoboda z čp. 43 (1821) a František Hašek z čp. 24 (1823-48).
ooo
Rychtářský úřad skončil v polovině 19. století. Od té doby se stal nejvyšším představitelem obecní samosprávy v českých
zemích starosta. V Úhonicích jimi byli:
Václav Slaboch z čp. 29 (1850-1860), František Kalous z čp. 16 (1861-1870), Josef Kučera z čp. 5 (1870-1876), František
Macháček z čp. 20 (1876-1877), Josef Kučera z čp. 5 (1879-1882), Václav Roučí z čp. 28 (1883-1885), František Kalous z čp.
16 (1886-1891), František Jirotka z čp. 23 (1892-1901), Josef Sojka z čp. 4 (1902-1910), Antonín Pomajzl z čp. 31 (19101918), Václav Příhoda z čp. 91 (1918-1919), Emanuel Kučera z čp. 114 (1919-1933), František Bok z čp. 108 (1933-1935),
Bohumil Kestřánek z čp. 133 (1935), Josef Hermann (vládní komisař) z čp. 43 (1935-1936), Václav Zima z čp. 20 (1936-1943),
Antonín Jindřich (vládní komisař) z čp. 26 (1943-1944), Václav Kučera z čp. 6 (1944-1945).
ooo
Po skončení druhé světové války se prvnímu muži v obci neříkalo starosta. Nahradil ho předseda Místního národního výboru
(MNV). A tento název vydržel až do 90. let. Do této funkci byli v Úhonicích zvoleni: Antonín Paleček z čp. 148 (1945-1946),
František Jansa z čp. 103 a 200 (1946-1950), Emil Kučera z čp. 177 (1950-1954), Antonín Lomoz z čp.187 (1954-1960),
Emanuel Tobiáš z čp. 171(1960-1961), Ladislav Čepela z čp. 220 (1961-1965), Emil Kučera z čp. 177 (1965-1971), František
Jansa z čp. 200 (1971-1980), Václav Štěrba z čp. 139 (1980-1985) a Zdeněk Belušík z čp. 167 (1985-1990).
ooo
Po politickém převratu v roce 1989 došlo k dalším změnám názvů. Místní národní výbory nahradily obecní úřady, v jejichž čele
stanuli opět starostové. V Úhonicích to zatím byli: Josef Kučera z čp. 5 (1990-1998) a Jaroslav Slaboch z čp. 40 (1998-dosud)
Autor děkuje za spolupráci paní Květě Procházkové a panu Martinu Slabochovi.
Prameny a literatura:
Almanach Akce „K“, Zelení baroni, Studnice 1952 – Třebíč 2002; Administrativní opatření – jedna z forem perzekuce sedláků
komunistickým režimem, autorka Šárka Rokosová, Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu; F.J.Wohryzka –
Konopa: Venkov v temnu, Mnichov 1986; Kronika obce Úhonice, uložená v Okresním archivu Praha-západ; Kronika Sboru
dobrovolných hasičů v Úhonicích; Almanach Sokola Úhonice; 50 let kopané AFK Dušníky a TJ Rudná; Vzpomínky Václava
Vančury; Úhonický občasník
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V Radomyšli dobře vědí, jak získat peníze. A stejně dobře vědí, co s nimi udělají dál N1
TISK, Datum: 09.02.2019, Zdroj: Strakonický deník, Strana: 52, Autor: (pš), Vytištěno: 1 850, Rubrika: Příloha - Deník Extra

Radomyšl – Městys loni dosáhl na rekordní hospodářský výsledek ve své historii. Příjmy dosáhly magické hranice 61 milionů
korun a výdaje činily 37,7 milionu korun, což znamená hospodaření s přebytkem 23,3 milionů korun. Přes velké investice byl
stav finančních prostředků na účtech městyse na konci loňského roku 28 milionů korun, navíc městys nemá v současné době
žádné dluhy. „Dobře se nám tu žije. Nebo se alespoň o to snažíme,“ říká starosta Luboš Peterka.
* Ale nebylo tomu tak vždy. Městys měl dluhy. A velké.
To je pravda. Například v roce 2001 měl městys příjmy osm milionů korun a hospodaření skončilo schodkem dva miliony korun.
* V čem vidíte základ skvělého hospodaření městyse?
Na rekordním výsledku loňského roku se podílelo několik faktorů. Díky dynamickému rozvoji městyse, (výstavba 80 nových
rodinných domů, nárůst počtu obyvatel o 218 a dětí ve školách o 98), který se podařilo nastartovat v roce 2005, kdy se
Radomyšl stala Vesnicí roku Jihočeského kraje, výrazně narůstají daňové příjmy. Navíc je městys úspěšný při získávání dotací
z národních i evropských zdrojů. Za uplynulých 15 let se zejména díky dotacím podařilo v Radomyšli realizovat investice za cca
600 milionů korun. Loni se nám z 10 podaných žádostí podařilo získat 10 dotací v celkové výši 30 milionů korun. Tyto dotace
byly využity na přístavbu mateřské školy, nový lehkoatletický areál u základní školy, nová okna a interiérové dveře na radnici,
nákup kloubového nakladače, přenosné motorové stříkačky pro zásahovou jednotku hasičů, restaurování věžního hodinového
stroje HAINZ z roku 1895, pivní sety, nůžkový stan, Jihočeskou pouť, oslavy 100 let republiky a na mzdy zaměstnanců
vykonávajících veřejně prospěšné práce. Navíc bylo z vlastních prostředků vybudováno nové multifunkční sportoviště v místní
části Láz, zafinancována část komunikace a kanalizaci pro novou bytovou výstavbu Na Baborčici, opravena cesta k Letnímu
areálu a odbahněny rybníky v Letním areálu a v místní části Podolí.
* Jak tedy vidíte další budoucnost Radomyšle?
Díky již zmíněnému rozvoji a pokud ještě ekonomika voji ČR chvíli vydrží nasazené tempo, může městys v příštích čtyřech
letech investovat z vlastních prostředků. To znamená i bez úvěrů a dotací dalších více než 60 milionů korun. Navíc letos bude
zahájena nová výstavba 26 rodinných domů a 12 nových bytů. Takže lze předpokládat, že se městys v následujících letech
přehoupne přes hranici 1400 obyvatel, když ještě v roce 2005 jich měl 1128.
* Můžete říci, co pro letošek připravujete za významnou investici?
Z akcí, které městys připravuje, je nejvýznamnější rekonstrukce sokolovny z roku 1938, kterou získal bezplatně od místních
Sokolů . Náklady se budou pohybovat kolem 25 milionů korun. Život v Radomyšli ale není jen o investicích. Zejména díky
aktivitě místních spolků je zde každoročně nespočet kulturních nebo sportovních akcí. K těm nejočekávanějším patří oslavy
80. výročí Obce baráčníků 8. června, dále Jihočeská pouť 28. až 30. června nebo premiéra opery Don Giovanni, kterou uvede
místní Divadelní spolek na podzim tohoto roku. Městys si práce místních spolků velmi váží, finančně podporuje jejich činnost a
pro rok 2019 jim v rozpočtu vyčlenil rekordní částku 1 245 000 korun.
Region vydání: Jižní Čechy
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Sokolské šibřinky N1 URL
WEB, Datum: 09.02.2019, Zdroj: prerovsky.denik.cz, Návštěvnost: 113 889

Tělovýchovná jednota Osek nad Bečvou vás zve na již padesátý ročník Sokolských šibřinek. Akce zahájí tradičním
pochodem masek, na který navazuje vyhlášení nejlepších masek večera a soutěž o ceny. O zábavu a hudbu k tanci se v
průběhu večera bude starat kapela Dynasty
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Víkendové tipy Deníku N1
TISK, Datum: 08.02.2019, Zdroj: Brněnský deník, Strana: 10, Vytištěno: 6 700, Rubrika: Víkendové tipy

Z BRNA A BRNĚNSKA
Bleší trh Kdy: sobota od 15.00 Kde: Alfa pasáž, Brno Za kolik: zdarma Proč přijít: Pro jednoho odpad, pro druhého poklad.
Únorový bleší trh v Alfa pasáži je příležitostí nabídnout přebytečné věci, které v domácnostech zabírají místo, ačkoliv by ještě
mohly být někomu k užitku. Lidé u prodávajících najdou knihy, gramodesky i sběratelské předměty.
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Křest alba pro děti Kdy: pátek od 18.00 Kde: Divadlo Radost, Brno Za kolik: 160 korun Proč přijít: Napínavý příběh plný radosti
ze života i svět dětské fantazie přináší na jeviště představení Pipi Dlouhá punčocha v Divadle Radost. Po představení
následuje křest CD s písničkami, které dětskou hru provázejí. CD pokřtí režisér Michal Sopuch, autor hudby David Rotter a
kmotr, herec Robert Mikluš, který například ztvárnil hlavní postavu v novém českém seriálu Strážmistr Topinka.
S baterkami za uměním Kdy: sobota od 17.30 Kde: Pražákův palác, Brno Za kolik: 60 korun Proč přijít: Kdo se bojí, do galerie
může. Na nevšedním zážitkovém večeru lektorka hravým způsobem přivede děti do světa umění. S baterkami se vydají mezi
umělecké sbírky. Program je vhodný pro děti od šesti do dvanácti let.
Ples plný tance Kdy: sobota od 19.30 Kde: Bobycentrum, Brno Za kolik: od 499 korun Proč přijít: Tanec a ples k sobě
neodmyslitelně patří, na Tradičním plese v Bobycentru bude ale tanec hrát větší roli než na jiných akcích. Pořádá jej totiž
taneční škola. Návštěvníci se mohou těšit na taneční show v podání několikanásobných mistrů České republiky či soutěž Miss
taneční. Hlavním hostem večera je skupina Lunetic.
Kouzelná školka Kdy: neděle od 10.30 Kde: kino Scala, Brno Za kolik: 195 korun Proč přijít: Porci legrace dětem naservíruje v
neděli v kině Scala představení Michala z Kouzelné školky. Malí návštěvníci při něm nebudou jen tiše sedět, Michal je totiž
plánuje všechny do vystoupení zapojit.
Koncert barokní hudby Kdy: neděle od 19.30 Kde: Besední dům, Brno Za kolik: 180 korun Proč přijít: Pocta Vivaldimu. Takový
název nese nedělní koncert Českého filharmonického sboru Brno. Kromě známých skladeb barokního hudebního velikána
Antonia Vivaldiho zazní i další díla vrcholného baroka. Jako host vystoupí renomovaný komorní hudební soubor Barocco
sempre giovane.
Z BLANENSKA
Košt slivovice Kdy: sobota od 16.00 Kde: sokolovna Lipovec Za kolik: vstupné dobrovolné Proč přijít: Návštěvníci mohou
ochutnat vzorky pálenek z ovoce, které se minulý rok urodilo v sadech nejen v okolí Lipovce. Chybět nebude ani tradiční
tombola a chutné občerstvení.
Vepřové hody Kdy: sobota od 11.00 Kde: za prodejnou u školky v Senetářově Za kolik: vstup zdarma Proč přijít: Zabijačkové
pochoutky k zimnímu počasí neodmyslitelně patří. Polévku, ovar, jitrnice, černou zabijačkovou polévku, sádlo a škvarky mohou
lidé sníst na místě nebo si je odnést s sebou domů.
Beseda s herečkou Naďou Konvalinkovou Kdy: sobota od 18.00 Kde: Löw-Beerova vila, Svitávka Za kolik: 190 korun Proč
přijít: Populární herečka Naďa Konvalinková prozradí útržky ze svého soukromého i profesního života a zavzpomíná na své
herecké kolegyně a kolegy. Setkání bude jako tradičně moderovat herec Vojta Polanský.
Z HODONÍNSKA
Koncert Moravské filharmonie Olomouc Kdy: neděle od 19.00 Kde: Městské kulturní středisko, Kyjov Za kolik: 450 korun Proč
přijít: Moravská filharmonie Olomouc patří k předním a nejstarším symfonickým orchestrům u nás. Věnuje se především
skladatelům české i světové hudby 19. a 20. století. Na koncertu diváci uslyší skladby Josepha Haydna, Ferdinanda Davida a
Slováckou suitu Vítězslava Nováka.
Ples vinařů a přátel vína Kdy: sobota od 19.00 Kde: kulturní dům, Čejkovice Za kolik: 400 korun Proč přijít: Vystoupí Mužský
sbor Révokaz či Dechová hudba Straňanka. Lidé se mohou těšit i na vystoupení Taneční skupiny Balanc, cimbálky Morava či
DeaMan, vítěze soutěže Česko Slovensko má talent.
Vrcholem plesu je i bohatá tombola, ve které mohou lidé vyhrát vinařský zájezd, švýcarské hodinky či televizi.
Kávový bazar
Brno
Kdo by hledal nový způsob a příslušenství k přípravě kávy, neměl by vynechat sobotní bazar kávového vybavení v brněnské
kavárně Industra. Příchozí, kterým se nádobí v kuchyni hromadí, tam od jedné hodiny odpoledne nepotřebné kusy také
prodají. Sobota 9. 2. 2019
Duchovní koncert Kdy: neděle od 16.00 Kde: kostel svatého Jakuba, Boskovice Za kolik: vstupné dobrovolné Proč přijít:
Koncert se koná k letošnímu stému výročí narození kardinála Tomáše Špidlíka. Návštěvníci v kulisách gotického chrámu
svatého Jakuba uslyší duchovní písně v podání sboru Baczband.
Farmářské trhy na zámku Kdy: sobota od 9.00 Kde: zámek Křtiny Za kolik: vstup zdarma Proč přijít: Na zámku ve Křtinách lze
nakoupit různé zboží. Prodejci nabídnou sýry, masné výrobky, ovocné víno, ale i koření, broušené sklo s věnováním a oděvy.
Milovníci sladkostí se mohou těšit na domácí perníčky nebo čokoládové lanýže.
Sportovní ples Kdy: sobota od 20.00 Kde: kulturní dům, Hospoda u Letochů, Vacenovice Za kolik: 120 korun Proč přijít:
Vystoupí Motýl Band. Součástí plesu je i vystoupení žákyň TJ Sokol .
Maškarní ples Kdy: sobota od 20.00 Kde: kulturní dům, Žádovice Za kolik: masky mají vstup zdarma Proč přijít: Vystoupí
skupina Šiška z Vracova. Lidé se dočkají i bohaté tomboly a občerstvení.
Tradiční krojový ples Kdy: sobota od 20 hodin Kde: Obecní hala U Orla, Šardice Za kolik: 120 korun, krojovaní zaplatí 70 korun
Proč přijít: K poslechu a tanci zahraje Šardičanka a cimbálová muzika Denica. Přespolní i místní krojovaná chasa zatančí
českou besedu.
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Ples školy Kdy: pátek od 20 hodin Kde: Sportovní hala TJ Sokol , Vracov Za kolik: 150 korun Proč přijít: Vystoupí skupina
Apollon. Na návštěvníky čeká i bohaté občerstvení či ochutnávka nejlepších vín z vinotéky. Součástí plesu je i diskotéka a
tombola se zajímavými cenami.
Obecní ples Kdy: sobota od 20 hodin Kde: sokolovna, Bukovany Za kolik: 100 korun Proč přijít: Vystoupí Vlastimil Novák za
zpěvu Markéty Luskačové.
Z BŘECLAVSKA
Slzy ošlehaných mužů Kdy: pátek od 19.00 Kde: Městské kino, Mikulov Za kolik: 300 korun Proč přijít: Loutkoherecké
představení o osudovém příběhu nejúspěšnějšího českého lyžaře Bohumila Hanče a jeho přítele Václava Vrbaty. Loni uplynulo
sto let od největší české sportovní tragédie. Oba muži zahynuli na mezinárodním závodě v běhu na lyžích na 50 kilometrů na
hřebenech Krkonoš.
Mýdlování pro začátečníky Kdy: sobota od 9.00 Kde: Bylinková zahrada, Valtice Za kolik: 500 až 1900 korun Proč přijít: Pod
vedením lektorky Zdenky Růžičkové si lidé krok za krokem projdou základní přípravu mýdla. Zjistí také, jak zařídit, aby ručně
vyrobené mýdlo vydrželo co nejdéle. Domů si jich budou moci odnést až pět druhů v celkové hmotnosti jednoho kila.
Karneval s Pavlem Novákem Kdy: neděle od 15.00 Kde: sál restaurace Podlužan, Lanžhot Za kolik: zdarma
Z VYŠKOVSKA
Vernisáž výstavy Kdy: pátek od 17.00 Kde: Hanácky statek, Zoopark, Vyškov Za kolik: zdarma Proč přijít: Vernisáž obrazů
malíře Ladislava Pořízka nazvaná Fantastická zvířata. Autor přiblíží svoji práci a tvorbu. Lidé se dozvědí i to, kde hledá inspiraci
k tvoření obrazů a jak náročná byla příprava výstavy.
Společenský ples školy Letní Pole Kdy: pátek od 20.00 Kde: Sokolský dům, Vyškov Za kolik: 150 korun Proč přijít: Příchozí se
mohou těšit na zahájení plesu polonézou v podání žáků základní školy. Součástí akce je i ocenění nejlepších studentů za
loňský rok. K tanci a poslechu hraje skupina Classic z Kroměříže.
Chybět nebude tradiční bohatá tombola.
Podomské mlaskání Kdy: sobota od 14.00 Kde: sál pohostinství, Podomí Za kolik: zdarma Proč přijít: Soutěž o nejlepší domácí
chléb, sekanou nebo zavařované okurky. Lidé budou koštovat přihlášené vzorky a svými hlasy pak rozhodnou o vítězích
jednotlivých kategorií. Ochutnávku naplánovali pořadatelé mezi druhou a třetí hodinou odpolední. O tom, kdo umí nejlepší
chleba nebo sekanou, bude jasno ve čtyři hodiny.
Historický ples Kdy: sobota od 19.30 Kde: Restaurace Kojál, Vyškov Za kolik: 130 korun Proč přijít: Po celý večer bude
návštěvníkům hrát živá hudba. Připravený je i doprovodný program v podobě soutěže o ceny. Vstup na ples je možný pouze v
historickém kostýmu.
Vážanská burza Kdy: neděle od 8.00 Kde: areál chovatelů Vážany nad Litavou Za kolik: zdarma Proč přijít: Prodejní burza, na
které bude možnost zakoupit oblečení, boty, knihy nebo dekorace do domácnosti.
Proč přijít: Zábavný klaun děti vtáhne do proudu písniček, masek, her a tanečního skotačení. S Pavlem Novákem si i ti
nejmenší užijí odpoledne plné legrace. A odměnu si domů odnese každý.
Župní sokolský ples Kdy: sobota od 20.00 Kde: Kulturní dům, Velké Bílovice Za kolik: 120 korun Proč přijít: K tanci a poslechu
zahraje skupina H+H. V úvodu večera uvidí příchozí slováckou besedu. Po desáté hodině večerní vystoupí dámy oblečené do
modelů z třicátých let. Kromě toho se mohou návštěvníci těšit na půlnoční soutěž ve střílení do florbalové branky. Chybět
nebude bohatá tombola.
Krojový ples Kdy: sobota od 19.00 Kde: obecní sál, Strachotín
ZE ZNOJEMSKA
Akustický Koller Kdy: pátek od 19.00 Kde: společenské centrum Dukla, Znojmo Za kolik: od 450 korun Proč přijít: S
repertoárem svých největších hitů v akustickém aranžmá zavítá do Znojma David Koller. Skladby jako Chci zas v tobě spát,
Amerika, Gypsy love zazní od sedmi hodin v sále Dukly.
Stokrát Miloslav Zikmund Kdy: pátek od 8.00 Kde: úřad městyse, Prosiměřice Za kolik: vstup volný Proč přijít: Sté narozeniny
cestovatele a čestného občana městyse si připomínají v Prosiměřicích. Fotovýstavu nazvanou Stokrát Miroslav Zikmund
připravil Klub cestovatelů H+Z Globe. V obřadní síni místního úřadu bude přístupná do 1. března v pracovní dny od osmi ráno
do čtyř hodin odpoledne.
Ples gymnázia Kdy: pátek od 20.00 Kde: orlovna, Moravský Krumlov-Rakšice Za kolik: 150 korun Proč přijít: V rakšické orlovně
mají v pátek od osmi večer svůj čtyřiapadesátý ples krumlovští gymnazisté. K tanci a poslechu hraje kapela Hurikán. Pořadatelé
slibují bohatou tombolu. Vstupné je 150 korun
Hasičský ples Kdy: pátek od 20.00 Kde: kulturní dům, Damnice Za kolik: 100 korun Za kolik: 100 korun Proč přijít: Po letech se
ve Strachotíně opět pořádá krojovaný ples. Zahájí ho předtančení české besedy v podání stárků a souboru Habánek. K tanci a
poslechu bude hrát dechová hudba Zlaťulka. Krojovaní mají vstup zdarma.
Striptéři na scéně
Brno
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V brněnském Bobycentru bude v pátek večer až nebezpečně horko. Koná se tam totiž Mistrovství světa v pánském striptýzu.
Divačky se mohou těšit na dokonale vypracovaná mužská těla, široké úsměvy a vášnivé pohyby. Pátek 8. 2. 2019 Proč přijít:
Tradiční hasičský ples začne v pátek v osm večer v damnickém kulturním domě.
Hrát bude Notabene Band. K ochutnání bude mimo jiné ohnivý guláš.
Teď mě zabij Kdy: pátek od 19.00 Kde: Městské divadlo, Znojmo Za kolik: od 280 korun Proč přijít: Příběh o nehodě, která
osudově zamíchá životem dosud spokojené rodiny, nabídne znojemské divadlo.
Soubor Městského divadla Mladá Boleslav zahraje drama o nehodách, kterým musí lidé čelit. Hra připomene i to, jak je nutné
neztrácet naději. Pod režijním vedením Petra Mikesky hrají Roman Teprt, Milan Ligač, Malvína Pachlová, Jan Hofman, Lucie
Matoušková. Představení trvá s přestávkou téměř tři hodiny, vstupné je od 280 korun.
Listování Kdy: pátek od 17.00 Kde: Znojemská Beseda Za kolik: 120 korun Proč přijít: Oblíbená série Listování vzdává hold
nejslavnější české cestovatelské dvojici, Hanzelkovi a Zikmundovi. Pořad Legenda Z+H přibližuje cesty legendární dvojice nové
generaci.
Sportovní ples Kdy: sobota od 20.00 Kde: Hluboké Mašůvky Za kolik: 100 korun Proč přijít: Tělovýchovná jednota Sokol
pořádá tradiční sportovní ples, hrát bude kapela Klaxon, pořadatelé slibují bohatou tombolu.
Region vydání: Jižní Morava
O autorovi: Šéfredaktor Deníku Rovnost Vojtěch Kučerák doporučuje
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Víkendové tipy N1
TISK, Datum: 08.02.2019, Zdroj: Havlíčkobrodský deník, Strana: 10, Vytištěno: 4 040, Rubrika: Víkendové tipy

Více tipů z Vysočiny i celého Česka najdete na www.tipydeniku.cz
Z HAVLÍČKOBRODSKA
Zabijačkové hody i koncert Kdy: sobota 9. února, od 12.00 Kde: gril a restaurace U Huberta, Havlíčkův Brod Co: Restaurace
každý víkend nabízí speciální gastronomickou akci s ochutnávkou specialit mimo běžné menu, spojenou s večerní hudební
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produkcí k poslechu i tanci. Zítra se budou podávat zabijačkové speciality. A v osm hodin večer začne vystoupení kapely Maříci
s country a trempskými písněmi.
Když… Kdy: sobota 9. února, od 16.00 Kde: kino, Světlá nad Sázavou Za kolik: vstupné dobrovolné Co: Premiéra
studentského snímku o lásce a o komunikaci mezi námi s názvem Když….
Na filmu pracovala parta mladých lidí, kteří bez nároku na honorář udělali vše pro to, aby natáčení dotáhli do zdárného konce.
Natáčelo se v okolí Světlé nad Sázavou, v Havlíčkově Brodě nebo v lomech u Lipnice nad Sázavou.
Utín Ground Kdy: sobota 9. února, od 19.30 Kde: Kulturní dům Utín Za kolik: 200 korun Co: Festival několika účinkujících. Na
pódiu se představí rocková kapela pocházející z Ústí nad Labem Houpací koně. Dále vystoupí taktéž ústecké uskupení Nauzea
orchestra. Dalším vystupujícím bude původem ostravský DJ Baltazar, vlastním jménem Pavel Melichařík.
Za svatým Valentýnem Kdy: neděle 10. února, od 10.05 Kde: Havlíčkův Brod a Rantířov (okres Jihlava) Co: Akce
havlíčkobrodské pobočky Klubu českých turistů. Turistický pochod ke kapličce svatého Antonína. Odjezd vlakem z
havlíčkobrodského nádraží je pět minut po desáté hodině. Pojede se do Rantířova. Trasa pochodu měří přibližně dvanáct
kilometrů.
Dětské šibřinky Kdy: neděle 10. února, od 14.00 Kde: sokolovna, Ledeč nad Sázavou Za kolik: 40 korun Co: Pořádá místní
středisko volného času společně s ledečskou tělovýchovnou jednotou Sokol . Vítáni budou zejména účastníci v maskách.
Z JIHLAVSKA
Pětiboj dvojic Kdy: sobota 9. února, od 8.00 Kde: středisko volného času Tempo, Polná Za kolik: startovné 200 korun za dvojici
Co: Soutěžní zápolení pro širokou veřejnost v disciplínách nohejbal, volejbalové debly, stolní tenis – čtyřhra, badminton –
čtyřhra a hod na basketbalový koš. Přihlášky je nutné doručit do dneška Daně Kunikové z Domu dětí a mládeže Polná.
Masopust v Loučkách Kdy: sobota 9. února, od 9.00 Kde: kulturní dům, Vílanec – Loučky Co: Masopustní veselí. Sraz masek v
9 hodin v kulturním domě. Průvod vyjde o hodinu později.
Montessori pedagogika Kdy: sobota 9. února, od 9.30 Kde: mateřská škola Meruzalka, Havlíčkova 30, Jihlava Za kolik: vstupné
490 korun Co: Seznámení se principy montessori pedagogiky, která si zakládá na takzvaném přirozeném učení. Akce má
skončit o půl páté odpoledne.
Veroničin pokoj Kdy: sobota 9. února od 19.00 Kde: divadelní sál v Panském dvoře Telč Za kolik: vstupné 100 korun Co:
Psychologické divadelní představení Veroničin pokoj v podání Divadelního spolku Kroměříž. Délka představení je přibližně
sedmdesát minut.
Sokolské šibřinky na chmelu Kdy: sobota 9. února, od 19.30 Kde: divadlo DIOD, Jihlava Za kolik: vstupné 200 nebo 150 korun
Co: Letošní šibřinky se ponesou v duchu filmu Starci na chmelu a přijít mohou zájemci v maskám i bez nich.
Zahrají kapely The Shots, Shobull Band a další. Různá vystoupení chystá herec Horáckého divadla Jihlava Jakub Škrdla, ve
kterých se představí i mistr světa ve stepu Tobiáš Košir.
Horácký bál
Jihlava Kdy: sobota 9. února, od 20.00 Kde: Dělnický dům Jihlava Za kolik: vstupné 200 korun Co: Již 47. ročník Horáckého
bálu v Jihlavě. Součástí krojovaného plesu je mimo jiné i bohatá tombola.
Celý večer bude hrát kapela Preston a u vína také cimbálová muzika Jožky Imricha. Vystoupí folklorní soubory Vysočan,
Pramínek a Studánka.
Školní ples s GdeGdo Kdy: sobota 9. února, od 20.00 Kde: kulturní dům, Nová Říše Za kolik: vstupné 150 korun Co: Školní
ples s hudebním doprovodem kapely GdeGdo.
Richard Reynolds Kdy: sobota 9. února, od 22.00 Kde: Soul Music Club, Jihlava Co: Jeden z nejlepších českých DJ a
producentů Richard Reynolds. Podporou mu budou DJ Siggi, Olixx, Daniel Menšík, Michael Raven a Spezzy.
Výměnné trhy zvířat Kdy: neděle 10. února, od 7.00 Kde: chovatelský areál Na Kopečku, Telč Za kolik: vstupné dobrovolné Co:
Výměnné trhy drobného zvířectva v areálu chovatelů.
Konec trhů v 10 hodin.
Večerníčkův karneval Kdy: neděle 10. února, od 14.00 Kde: sál zámku, Polná Za kolik: vstupné 50 nebo 30 korun, za místenku
navíc 10 korun Co: Dvacátý ročník karnevalu, dětská tombola, soutěže, hry, bublinová show a divadelní pohádka.
Kouzelná školka s Michalem Kdy: neděle 10. února od 15.00 Kde: dům kultury, Jihlava Za kolik: vstupné 195 nebo 175 korun
Co: Představení s Michalem Nesvadbou pro nejmenší děti.
Za horskými gorilami Kdy: neděle 10. února, od 17.00 Kde: kulturní dům, Velký Beranov Co: Cestopisné promítání z cesty za
horskými gorilami v africké Keni a Ugandě.
Z PELHŘIMOVSKA
Hormonální jóga Kdy: pátek 8. února, od 18.00 a sobota 9. února, od 9.00 Kde: Základní škola Hálkova, Humpolec Co:
Hormonální jóga podle Dinah Rodrigues jsou tři sestavy cviků, které vyrovnávají hladinu hormonů v těle. Sestava pro ženy, pro
muže a pro diabetiky. Pomáhá při diabetu prvního i druhého typu.
Sluha dvou pánů Kdy: pátek 8. února, od 19.30 a sobota 9. února, od 19.30 Kde: sál obecní úřad, Jiřice Za kolik: vstupné 50
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korun Co: Divadelní spolek Půda Jiřice uvádí komedii Sluha dvou pánů v režii Libora Vincence.
Hardcore for Highlands Kdy: pátek 8. února, od 21.00 Kde: Sklep Music Bar, Pelhřimov Co: Koncert kapel Unsolved Case,
Hopes, Hnus umírající a Mullethead.
Sovova stezka Kdy: sobota 9. února, start od 12.30 do 13.00 Kde: Pacov Za kolik: startovné pro členy Klubu českých turistů je
15 korun, pro ostatní 30 korun Co: Již 35. ročník zimního pochodu po stopách pacovského rodáka a básníka Antonína Sovy.
Délka trasy je třináct kilometrů.
Rákosníček a hvězdy Kdy: sobota 9. února, od 15.00 Kde: Divadlo Lubomíra Lipského, Pelhřimov Za kolik: vstupné na místě
100 korun, v předprodeji 80 korun Co: Večerníčkové postavičky ožívají v představení pražského divadla Anfas.
Pexesový a karetní turnaj Kdy: sobota 9. února, od 15.00 Kde: hospoda, Horní Cerekev – Hříběcí Za kolik: vstupné dobrovolné
Co: Hry – pexeso a jiné deskové a karetní hry. Doprovodný program – hrnečková dílna Petry Čábelkové a další.
Dětský karneval Kdy: neděle 10. února, od 14.00 Kde: Jiřice Za kolik: vstupné – dospělí 20 korun a děti 10 korun Co: Karneval
pro děti. Zahraje kapela Vysočinka.
Z TŘEBÍČSKA
Rockový koncert Kdy: sobota 9. února, od 19.00 Kde: sokolovna, Okříšky Za kolik: vstupné na místě 250 korun, vstupné v
předprodeji 200 korun Co: Rockový koncert kapel Ingott a Nová kůže.
Budulínek z hudebky Kdy: neděle 10. února, od 16.00 Kde: Divadlo Pasáž, Třebíč Za kolik: vstupné 140 nebo 100 korun Co:
Pohádka o Budulínkovi patří neodmyslitelně do zlatého fondu literatury pro nejmenší a totéž platí i pro její scénickou hudební
podobu.
Jak rozesmát princeznu Kdy: neděle 10. února, od 15.00 Kde: MKS Beseda, Moravské Budějovice Za kolik: vstupné 60 korun
Co: Divadelní inscenace pohádkového příběhu z pera Miroslava Plešáka. Název zní Jak rozesmát princeznu aneb Ztřeštěná
pohádka s písničkami v podání divadelního souboru Jana Lišky při tělovýchovné jednotě Sokol Třešť.
ZE ŽĎÁRSKA
Upokojenkyně Kdy: sobota 9. února, od 18.00 Kde: Bystřice nad Pernštejnem, kulturní dům Za kolik: vstupné 80 korun Co:
Ochotnický divadelní soubor Vířina hraje komedii o zírání do stropu a čekání na návštěvu nejbližších.
Nejkrásnější válka Kdy: sobota 9. února, od 18.00 Kde: Jupiter club, Velké Meziříčí Za kolik: vstupné – v předprodeji 130 a na
místě 150 korun Co: Hraje ochotnický divadelní soubor Budišov. Neustálé válečné výpravy svých mužů a zanedbávání domovů
se antické Řekyně rozhodnou řešit velmi radikálním způsobem.
Winter Race Šikland Kdy: sobota 9. února Kde: areál Šiklův mlýn, Zvole Co: Druhý ročník zimního adrenalinového závodu
čtyřkolek a buggyn. Extrémní závod pro všechny milovníky čtyřkolek v náročných zimních podmínkách.
Reprezentační ples PBS Kdy: sobota 9. února, od 20.00 Kde: kulturní dům, Velká Bíteš Za kolik: 400 korun Co: Hostem je
skupina No Name. Dále zahraje kapela Vysočinka a cimbálová muzika Kyničan. Večerem bude provázet Jana Musilová.
Dětský orelský karneval Kdy: neděle 10. února, od 14.00 Kde: orlovna, Žďár nad Sázavou Za kolik: vstupné dobrovolné Co:
Karneval pro děti se hrami a soutěžemi o ceny.
Region vydání: Vysočina
O autorovi: Šéfredaktor Deníků na Vysočině Marcel Moržol doporučuje
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Hříškov N1
TISK, Datum: 08.02.2019, Zdroj: Žatecký a lounský deník, Strana: 8, Vytištěno: 800, Rubrika: Jak jsme žili v Československu

JAK JSME ŽILI v Československu
Hříškov je obec ryze česká, o čemž svědčí i převážně česká jména dvaceti padlých na pomníku 1. světové války. Roku 1910
měla obec 846 obyvatel. Na život v obci za Československa vzpomínal před lety Oldřich Studnička. Pulzoval tam čilý život,
vybavil si dva kováře, koláře, truhláře, zahradníka, strojního zámečníka, dokonce cukrářství. Za Masaryka se uživily čtyři
hospody. Vedle lounského piva ze schwarzenberského pivovaru Černčice bylo oblíbené i černé pivo ročovské, které se vařilo v
dolnoročovském klášteře. „Litrové láhve s pivem nosívali lidé na pole ve slaměných futrálech, aby obsah vydržel co nejdéle
chladný. Půda tu bývala mimořádně úrodná. Ne nadarmo se traduje pořekadlo, kdyby Hříškovští nezasili, tak sklidí taky,“ uvedl
pan Studnička. K nejaktivnějším spolkům patřili hasiči (založeni 1891) a Tělovýchovná jednota Sokol (od 1897).
Roku 1914 byla postavena škola, 1930 sokolovna . Až do začátku roku 1933 pohřbívali Hříškovští své zemřelé na Smolnici,
pak si založili hřbitov vlastní. Z téhož roku pochází i dodnes částečně zachovaná oboustranná hrušňová alej při silnici na
Smolnici, kterou nechal vysadit statkář Ladislav Přichystal. V květnu 1936 začalo fungovat telefonní spojení na lince Hříškov –
Louny.
Padesátá léta a vznik JZD život Hříškova významně poznamenal, se statkáři jako byl Ladislav Přichystal, se osud nemazlil. Vodu
ve studnách zamořily dusičnany a dusitany, v 90. letech minulého století postrádal Hříškov pitnou vodu. Dovážela se v
cisternách a za mrazu zamrzala. O výstavbu vodovodu se zasloužila starostka Eva Malínková.
Koncem letošního ledna se v místní škole uskutečnil křest knihy Veroniky Doušové Hříškov Ves mezi pěti vrchnostmi, která s
dějinami této zajímavé obce detailně seznamuje. Děkujeme jí za možnost zveřejnit některé fotografie z této knihy. Připravila
Květa Tošnerová
V příštím díle si v pátek 15. února představíme Sýrovice.
Region vydání: Severní Čechy
Foto autor: Foto archiv Květy Tošnerové
Foto popis: TRÁPENÍ S VODOU. Vodu ve studnách zamořily dusičnany a dusitany, v 90. letech minulého století postrádal
Hříškov pitnou vodu. Dovážela se v cisternách.
Foto popis: SOKOL. Sokol byl hodně aktivní. Hříškovští muži při sokolském cvičení za první republiky.
Foto autor: Foto Foto archiv Květy Tošnerové
Foto popis: ZEMĚDĚLSTVÍ. Zemědělské práce v Hříškově ve třicátých letech minulého století.
Foto autor: Foto archiv Květy Tošnerové
Foto popis: STAVBA VILY. Snímek z výstavby tzv. Přichystalovy vily v Hříškově z roku 1929.
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Uherské Hradiště N1
TISK, Datum: 08.02.2019, Zdroj: Slovácké noviny - regionální týdeník, Strana: 18, Vytištěno: 1 890, Rubrika: Servis ze Slovácka

Kino KINO HVĚZDA Lego příběh 2 – pá 8. 2. (15.30) Na střeše – pá 8. 2. (17.30) Ženy v běhu – pá 8. 2. (19.30) Bohemian
Rhapsody – pá 8. 2. (21.15) Lego příběh 2 – so 9. 2. (16.00) Na střeše – so 9. 2. (18.00) Zrodila se hvězda – so 9. 2. (20.00)
Malovásek: Valentýnské přáníčko – ne 10. 2. (14.00) Alenka v říši hudby – ne 10. 2. (15.00) Ženy v běhu – ne 10. 2. (17.00)
Bohemian Rhapsody – ne 10. 2. (19.00)
Divadlo
SLOVÁCKÉ DIVADLO Dva úplně nazí muži – pá 8. 2. (19.00) Dva úplně nazí muži – so 9. 2. (19.00) Bílá velryba – ne 10. 2.
(17.00) ZÁKLADNÍ ŠKOLA UNESCO Úča musí pryč! – pá 8. 2. (19.00) Úča musí pryč! – so 9. 2. (16.30 a 19.30) SOKOLOVNA
O čem král doma nevěděl – loutková pohádka pro děti, hraje TJ Sokol Uherské Hradiště (ne 17. 2. od 15.00)
REDUTA Kašpárkovy pohádky – hraje Hoffmannovo divadlo (ne 10. 2. od 15.00)
VÉSKY – KULTURNÍ DŮM Veselé paničky windsorské – hrají Divadelní spolek Čapek a divadelní soubor Dohráli jsme ZUŠ Uh.
Hradiště (pá 15. 2. od 19.00)
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL Sokolský přátelský večer – hudba, tanec, vystoupení, tombola, spousta zábavy (so 9.
2. od 19.30) Šibřinky – maškarní karneval pro děti (ne 10. 2. od 14.30)
Jezuitská kolej Paper toy – výtvarně – animační workshop pro děti od 6 do 12 let (út 12. 2. od 16.00)
SLOVÁCKÁ BÚDA Valentýnská beseda u cimbálu – účinkují FS Míkovjan, CM Litera, Ženský pěvecký sbor z Míkovic, pestrý
program, bohaté občerstvení (čt 14. 2. od 19.00)
GALERIE SLOVÁCKÉHO MUZEA Zvídálkové, vzhůru do muzea! – tentokrát na téma Na chvíli umělcem (ne 17. 2. od 13.00)
Výstavy
KINO HVĚZDA 20 let Tříkrálové sbírky na Uherskohradišťsku – výstava fotografií a artefaktů Tříkrálové sbírky, potrvá do 20.
února.
GALERIE VLADIMÍRA HROCHA Marián Komáček – Grafika – jeden z nejvýznamnějších současných slovenských grafiků a
malířů, věnuje se rovněž tvorbě slovenských známek, knižní ilustraci i Exlibris.
Výstava potrvá do 28. února.
SLOVÁCKÉ MUZEUM, Hlavní budova Národopisná expozice Slovácko – s novým architektonickým řešením i technickým
vybavením přibližuje zaměstnání, bydlení, původní rukodělné techniky, lidový oděv, obřady i zvyky rodinného a výročně
obyčejového cyklu na Slovácku. Trojrozměrné předměty doplňují multimediální prvky v podobě animací vybraných dioramat,
krátké filmy.
Své znalosti o Slovácku můžete prověřit v interaktivních testech. Elektronická databáze nabízí na 1800 archivních fotografií,
videozáznamů i archivní audio snímky.
Stálá expozice Nositelé Ceny Vladimíra Boučka – uděluje město Uherské Hradiště za zachování a rozvoj lidové umělecké
výroby jako formu veřejného uznání mistrů lidové umělecké výroby v regionu.
GALERIE SLOVÁCKÉHO MUZEA Stálá expozice Umění jihovýchodní Moravy – obrazy, sochy, kresby, grafika 19.–20. stol. (J.
Uprka, B. Dvorský, F. Hudeček, I. Vaculková)
CENTRUM SLOVANSKÉ ARCHEOLOGIE Stálá expozice Sv. Cyril a Metoděj a počátky křesťanství na Moravě – otevřeno ve
středu 10.00–13.00, jindy po dohodě na tel. 722 984 125.
PODKROVÍ REDUTY Věznice Uherské Hradiště – stálá expozice věnovaná dějinám věznice, stává se prvním reálným signálem
v naplnění tolik očekávaného vypořádaní se s minulostí.
JEZUITSKÁ KOLEJ Uherské Hradiště – město královské – stálá expozice představuje Uherské Hradiště jako královské město,
pevnost na řece Moravě a také metropoli Slovácka.
GALERIE JOŽI UPRKY Stálá expozice významného moravského umělce Joži Uprky – jsou zde prezentována nejen jeho díla, ale
několika plastikami je připomenuta rovněž tvorba umělcova mladšího bratra, sochaře Franty Uprky. V galerii je otevřeno od
pondělí do soboty v čase 10.00–17.00.
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Milotičtí dobrovolní hasiči se nevzdávají a postupně plní sny N1
TISK, Datum: 08.02.2019, Zdroj: Nové Přerovsko, Strana: 21, Autor: (nek), Vytištěno: 10 120, Rubrika: Hasiči kolem nás

Milotice nad Bečvou – Koncem roku 1884 byla obec Milotice vyzvána okresním hejtmanstvím, aby se vybavila hasičským
nářadím. Základy hasičského sboru byly položeny na valné hromadě Čtenářského spolku, kde bylo před Vánoci téhož roku
ujednáno, že bude založen hasičský spolek vesnic Milotice a sousední, převážně německé vesnice Loučky. Z dnešního
pohledu je mírně kuriózní, že Sbor dobrovolných hasičů zde vznikl vlastně ze spolku čtenářského, jehož všichni členové přešli k
hasičům, a čtenáři tak přestali existovat.
Závažným zásahem do slibně se rozvíjející činnosti sboru byla všeobecná mobilizace v červenci 1914. Po dobu války byla
většina členů na frontě a činnost spolku zanikla.
Přestože spolek po válce obnovil v plném rozsahu svoji činnost, brzy se začalo schylovat k druhé světové válce a začala
nejčernější etapa existence hasičského spolku . V roce 1941 bylo pro podezření z odbojové činnosti postupně zatčeno 21
milotických občanů, členů Sokola a hasičského sboru, byli mučeni a odváženi do věznic i koncentračních táborů. Někteří se
nevrátili, někteří se z následků nelidského zacházení nikdy nevzpamatovali.
Celá obec byla po dobu války sužována gestapem, hasiči se ovšem nenechali zlomit a po válce obnovili činnost i svoji
kulturněspolečenskou funkci.
„Nejrozsáhlejší událostí z posledních let, která prověřila nasazení a připravenost milotických hasičů, byla nepochybně povodeň
v roce 1997,“ komentuje jeden z novodobých zásahů starosta sboru Zdeněk Matyásek. Po několika letech záměrů pracovat ve
sboru s mládeží se tato myšlenka stala skutečností. Vedení mládeže se ujali manželé Matyáskovi, kteří své mladé svěřence
řádně zaregistrovali na OSH v Přerově, začali s nimi pilně trénovat a zúčastňovat se soutěží pro mladé hasiče po celém okrese.
V rámci sboru tak funguje družstvo starších žáků i mladších žáků, kteří se každoročně zapojují do celostátní hry Plamen. Nejen
jim proto členové sboru splnili sen o vybudování cvičného hřiště. Soutěže pro mladé hasiče také sami pořádají a krom toho
zachovávají i tradice jako je Vodění medvěda. Ani v plesové sezóně se nenechávají zahanbit.
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Dětské šibřinky ovládly vlkošskou sokolovnu N1
TISK, Datum: 08.02.2019, Zdroj: Nové Přerovsko, Strana: 13, Autor: Simona Prečanová, Vytištěno: 10 120, Rubrika: U nás doma

Na sobotní odpoledne 2. února připravila Tělocvičná jednota Sokol Vlkoš tradiční veselé setkání dětí, mládeže, rodičů a
prarodičů. Masek a nejrůznějších převleků se sešlo i letos požehnaně. Celkový počet hravě překročil šest desítek. V předsálí
se to hemžilo drobotinou, která se z obyčejných dětí pod rukama starostlivých rodičů během pár okamžiků proměňovala v
čarodějnice, víly, princezny, tanečnice, spidermany, zvířátka, ale nechyběl třeba ani Jack Sparrow, mumie, doktor, kostičky
lega, mušketýr, ninja a spousty dalších krásných masek.
Krátce po druhé hodině celý mumraj začal průvodem masek. Po prvním bloku skladeb nadešel čas na představení všech. Na
stupínek se postupně dostaly úplně všechny masky. Letošní ročník šibřinek se nesl v duchu oblíbeného pohádkového či
filmového hrdiny a pěknými cenami byly oceněny tři nejlepší masky. Ta úplně první doobdržela i sošku filmového Oscara.
Všechny děti dostaly sladkou odměnu a mohly se vyfotit s naším dětským Oscarem – pirátem vyrobeným z balónků. Na řadě
byl opět taneční rej, pak následovaly soutěže – hra na klokana, novinový tanec, podlézání lana, překážková dráha a oblíbená
židličkovaná. Kromě sladkostí dostávaly děti za soutěžení zvířátka z balonků.
Taneční parket byl stále zaplněn a k tancování a dovádění hrál dětem DJ Pexx. Přítomným bylo odpoledne zpestřeno i bohatým
občerstvením. V hlavním sále vyráběla pro děti paní Hanka Zoubková z Věžek z balonků zvířátka a různé věci na přání. V sále
ve sklepě si mohly děti nechat namalovat různé obrázky na obličej nebo si zakoupit světelné meče a balonky. O všechny
představené atrakce byl velký zájem. Jako každý rok nechyběla ani velmi bohatá tombola. Děti si šibřinky náramně užívaly. Tu
se po parketu promenádoval živý had, tu vyrostla lidská brána a jinde se zase rozvířilo pestrobarevné kolečko. Když spustila
Macarena a dětem se předtancovávalo, byl parket opět plný a zapojili se dokonce i rodiče. Odpoledne, které rodiče a děti
společně prožili ve světě pohádek a fantazie, ve světě her, soutěží a bezva muziky, bylo moc fajn. Poděkování patří všem
organizátorům a sponzorům. Tak za rok zase.
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MĚSTEČKO TRNÁVKA: SOKOLOVÉ N1
TISK, Datum: 08.02.2019, Zdroj: Svitavský deník, Strana: 8, Vytištěno: 1 120, Rubrika: Jak jsme žili v Československu

UNIKÁTNÍ SERIÁL DENÍKU NA HISTORICKÝCH FOTOGRAFIÍCH
přináší v dalším díle opět malý výlet do minulosti.
Tentokrát se podíváme do Městečka Trnávky a konkrétně za místními sportovci. Tělovýchovná jednota v obci vznikala v
závěru 19. století. Ustavující valná hromada sokolské jednoty byla svolána na 7. říjen roku 1906. Prvním starostou byl zvolen
Mořic Lipský, místostarostou učitel Heidrich a náčelníkem Jan Brandstäter. Trnávečtí sokolové se poprvé zúčastnili
celostátního sletu v Praze již rok po svém vzniku. V roce 1909 zakoupila sokolská organizace na rynku dům č. 46 a v něm
zřídila první sokolovnu. Po 1. světové válce se činnost jednoty znovu obnovila, k tomu přispěla i výstavba měšťanské školy s
novou tělocvičnou, tehdy nejmodernější budovou v obci. K výchově cvičenců přispěli také místní učitelé. Po zahájení 2. světové
války byl Sokol okamžitě zakázán. V druhé polovině čtyřicátých let se sokolská činnost pod Cimburkem začala dále rozšiřovat
i o další sportovní odvětví, jako je kopaná, odbíjená, bruslení a lední hokej.
Později se přidal tenis a šachy. Již v roce 1950 bylo na obecním pozemku vybudováno z tak zvaného „proutníku“ fotbalové
hřiště.
Navíc se ve vsi hrál volejbal a v zimě bylo upravováno pro potřeby kluziště.
Trnávečtí cvičenci se pravidelně zúčastňovali spartakiád a také pražských slavností v roce 1990. V roce 2006 oslavila
organizace 100 let od svého vzniku.
Region vydání: Východní Čechy
Foto autor: Foto: archiv redakce Svitavského deníku
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JAK JSME ŽILI v Československu Ochotnický spolek v Halenkovicích N1
TISK, Datum: 08.02.2019, Zdroj: Zlínský deník, Strana: 8, Autor: Jarmila Kuncová., Vytištěno: 1 940

První zmínka o ochotnickém divadle v Halenkovicích se v kronikách objevuje na počátku minulého století a je přiřazována
Čtenářskému spolku . Později se přidali i členové Sokola . Činnost ochotnického divadla byla v průběhu války omezena –
divadelní představení sehráli hasiči. V poválečném roce 1946 byla divadelní činnost obnovena, na scénu se vrací divadelní
spolek Havlíček, Svaz československé mládeže a hasiči. Významným režisérem i hercem v poválečném období byl František
Vojtek z Obecnic. V sedmdesátých letech se na nějakou dobu nehrálo a tradice žákovského divadla byla obnovena v roce
1978 za nového ředitele Václava Kalivody, který s dětmi nacvičil pohádkovou hru Zkoušky čerta Belínka. Do roku 1986 se
hrávalo divadlo v hostinci na Pláňavách na jevišti 5 x 4 m. Jeviště bylo malé, ale mělo oponu a základní světelné vybavení
včetně reostatů. Od roku 1987 se hrají divadelní představení v sále kulturního domu. Jeviště je podstatně větší (12 x 5 m),
není zde však opona a vhodné světelné vybavení. Pro každé divadelní představení je zapotřebí připravit portál ze školních
textilních panelů a nainstalovat provizorní opony. Dětští herci spolu se svými učiteli si malují kulisy, kreslí a roznášejí plakáty,
navrhují a šijí kostýmy. Pohádkové hry hrají mladí herci pro děti z mateřské školy, své spolužáky, rodičovskou veřejnost, ale
hráli mnohokrát i pro děti ze Spytihněvi, Napajedel, Žlutavy, Pohořelic, a dokonce i Traplic.
Region vydání: Střední Morava
Foto popis: 1962–63. U diváků měla tehdy velký úspěch hra Na potoce – za mlýnicí. Jednalo se o venkovskou veselohru o
třech dějstvích. Na společném snímku vpravo jsou: stojící zleva – harmonikář Josef Bezloja, Zdena Šodková (Krkošková),
Krkoško ŠvejKrkoškočara, Josef Janeček, Jan Duba, Božena Bilíková, režisér hry Hynek Mitáček, Marie Kašková (Brázdilová),
Josef Švej František Vojtek, klečící: Jan Vlk.
Foto popis: 60. LÉTA. Ochotníci z Halenkovic tehdy nazkoušeli a divákům předvedli divadelní hru Jitřní paní.
Foto popis: ČARODĚJNÝ BÁL. Děti při stejnojmenné hře, rok se nepodařilo dohledat.
Foto popis: 1984. Za velmi pěkné představení, které sehráli v roce 1984 tehdejší žáci sedmého ročníku základní školy,
hostinský František Kroupa (na snímku) daroval každému herci lízátko.
Foto popis: ?1984. V tomto roce se školáci z Halenkovic (tehdejší sedmá třída) coby herci předvedli s divadelní hrou
Tahanice o Terezku. „Nacvičovali jsme tohle divadlo asi 5 měsíců. Všem příbuzným, rodičům i učitelům se velmi líbila, ale i
přesto jsme neměli tu možnost sehrát naše divadlo i jinde mimo naši obec. Byl zde pán z komise, který nám vytýkal špatnou
výslovnost, tiché mluvení, proto také nejedeme na žádné přehlídky. Je nám to líto,“ zhodnotili tehdy v dochovaném třídním
deníku svou divadelní hru školáci.
Foto popis: 70. LÉTA. Ocenění ochotníků v Plumlově za skvělé divadelní představení Hrdinůmslzy nesluší.
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František Burian čestným občanem města Kunštát N1 URL
WEB, Datum: 08.02.2019, Zdroj: regionpress.cz

Autor článku: Lukáš Lorenc, pro číslo 2/2019, vloženo dne 08.02.2019
[Stálý odkaz na článek]
Kunštát * Další osobností, která obdržela čestné občanství města Kunštát, se v prosinci minulého roku stal František Burian.
První poválečný starosta byl nejen úspěšným podnikatelem, ale zasloužil se mimo jiné o vznik obří sochy prezidenta T. G.
Masaryka a jeskyní Blanických rytířů.
František Burian se narodil 3. ledna 1876 v Louckém Dvoře u Olešnice, ale významně se zapsal do rozvoje obce Kunštát.
Spoluzakládal místní sportovní klub i Sokolskou jednotu, jejíž se stal i dlouholetým starostou. Vedl vlastní hostinec a řeznictví,
z něhož mířily jeho lahůdky i do zahraničí. Obec podporoval ještě dříve, než se stal starostou. „Pro divadelní spolek koupil
loutkové divadlo či dokázal přemluvit paní hraběnku, aby darovala Sokolu zámeckou zimní jízdárnu,“ uvedla Zdena Popelková,
která zpracovávala životopis Františka Buriana pro kunštátský zpravodaj.
Starostou obce byl v letech 1920-1924. „Za dobu jeho starostování bylo například navázáno autobusové spojení se Skalicí, do
města byl zaveden telefon a zřízena veřejná telefonní hovorna. Pomohl oživit a zpestřit kunštátskou keramiku tím, že pozval do
Kunštátu významného výtvarníka Huberta Kovaříka, který posunul tradiční užité řemeslo do umělecké roviny,“ pokračuje
Popelková s tím, že do dnešního města přivedl také Stanislava Rolínka a v roce 1928 na desáté výročí republiky spolu vytvořili
i dílo do té doby nemyslitelné. Čtrnáctimetrovou sochu T. G. Masaryka, jíž byl Burian inspirátorem, manažerem i producentem.
„Socha byla hotová za necelých pět měsíců a mohla být slavnostně odhalena. Byla to událost, o které psaly nejenom české
noviny, ale i například čechoamerický listr Svornost v New Yorku,“ říká autorka s tím, že následně začal František Burian razit
také jeskyni Blanických rytířů. „Po tom co Rolínek pro nemoc nemohl dokončit vše, co měl v plánu, dokončil dílo sám František
Burian.“ U jeskyní následně vzniká také penzion a koupaliště – Sluneční lázně. Tím dal vzniknout ucelenému rekreačnímu
areálu. „František Burian zemřel v srpnu 1943, kdy jeho zdraví bylo podlomeno výslechy gestapa v Letovicích pro dvojí
neuposlechnutí příkazů k odstranění sochy Masaryka, kterou se pokusil zachránit,“ uzavřela Popelková.(Luke)
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V kalendáři dojde ke dvěma změnám. Zeman příslušné zákony podepsal N1 URL
WEB, Datum: 08.02.2019, Zdroj: 24zpravy.com +1
Obsahové duplicity: 08.02.2019 - eurozpravy.cz N1 URL

Parlament novelu schválil po několika marnich pokusech, které ztroskotaly především na nesouhlasu pravicovich zákonodárců.
Ti poukazovali na zneužívání studentského dne komunistickim režimem. Namítali, že současni název svátku pokrivá jak
nacistické represe vůči českému vysokému školství před 80 lety, tak násilné potlačení studentskich protestů o půlstoletí
později.
Zastánci doplnění názvu svátku argumentovali tím, že by tak Parlament vyhověl pamětníkům událostí z roku 1939 i současnim
studentům.
Mezinárodním dnem studentstva se 17. listopad stal na památku represí nacistů vůči českim vysokim školám v tehdejším
protektorátu v roce 1939. Nacisté tehdy popravili studentské funkcionáře a uzavřeli české vysoké školy v souvislosti s
demonstrací proti německé okupaci, v níž se změnil pohřeb studenta Jana Opletala. Opletal podlehl zranění, které utrpěl při
manifestaci ke vzniku Československa.
O 50 let později se v Praze konala pietní studentská demonstrace, následni pochod jejích účastníků byl násilně zastaven
komunistickou policií. Odstartovalo to pád socialistického režimu v tehdejším Československu.
Novim viznamnim českim dnem bude ještě letos Památni den sokolstva , kteri připadá na 8. října. Datum se vztahuje k
protektorátnímu roku 1941. V tento den nacisté spolek Sokol rozpustili. V noci na 8. října gestapo pozatikalo kolem 1500
sokolskich činovníků.
Sokolská organizace byla založena v roce 1862, patří tak k nejstarším spolkům v České republice. Během 150leté existence
zasáhl Sokol viznamnou měrou do dějin českého národa a přímo se podílel na formování české národní identity a spoluutvářel
samostatni československi stát, zdůvodnili návrh předkladatelé v čele s Václavem Klausem ml. (ODS).
Vedle sportovních a tělovichovnich aktivit autoři připomínají sokoly jako nositele demokratickich a humanistickich principů.
"Právě proto se všechny totalitní ideologie 20. století soustředily primárně na likvidaci Sokola ," poznamenávají. Klaus
připomněl, že Sokol sdružoval lidi rozdílnich politickich názorů, od komunistickich po pravicové.
Viznamné dny mají spíše symbolicki charakter. Na rozdíl od státních a jinich svátků jsou pracovními dny, pokud nepřipadají na
víkend. V českém kalendáři je zatím 13 viznamnich dnů.
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Česko má nový významný den! 8. říjen bude Památný den sokolstva N1 URL
WEB, Datum: 08.02.2019, Zdroj: frekvence1.cz, Autor: Barbora Pisingerová, Návštěvnost: 324 240

Součástí oslav 100. výročí založení Československa byl i Pochod pro republiku, který uspořádala Česká obec sokolská .
Průvodu se zúčastnily stovky lidí, další lidé sledovali průvod z chodníků. Na sn. sokolové na mostě Legií.
Novým významným českým dnem bude ještě letos Památný den sokolstva, který připadá na 8. října. Toto doplnění zákona o
státních svátcích přináší poslanecká novela, kterou v pátek podepsal prezident Miloš Zeman. ČTK o tom informoval mluvčí
Hradu Jiří Ovčáček.
Datum 8. října se vztahuje k protektorátnímu roku 1941. V tento den nacisté spolek Sokol rozpustili. V noci na 8. října
gestapo pozatýkalo kolem 1500 sokolských činovníků.
Sokolská organizace byla založena v roce 1862, patří tak k nejstarším spolkům v České republice. Během 150leté existence
zasáhl Sokol významnou měrou do dějin českého národa a přímo se podílel na formování české národní identity a
spoluutvářel samostatný československý stát, zdůvodnili návrh předkladatelé v čele s Václavem Klausem ml. (ODS).
Vedle sportovních a tělovýchovných aktivit autoři připomínají sokoly jako nositele demokratických a humanistických principů.
“ Právě proto se všechny totalitní ideologie 20. století soustředily primárně na likvidaci Sokola ,” poznamenávají. Klaus
připomněl, že Sokol sdružoval lidi rozdílných politických názorů, od komunistických po pravicové.
Významné dny mají spíše symbolický charakter. Na rozdíl od státních a jiných svátků jsou pracovními dny, pokud nepřipadají
na víkend. V českém kalendáři je zatím 13 významných dnů.
Zdroj: ČTK
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Prezident Zeman podepsal více peněz pro postižené, zákaz nedózovaného amalgámu i nový významný den N1
URL
WEB, Datum: 08.02.2019, Zdroj: irozhlas.cz, Autor: Michaela Danelová Zdroj, Návštěvnost: 1 360 643

Prezident Miloš Zeman v pátek podepsal novely několika zákonů, které například zvýší příspěvek na domácí péči pro lidi s
těžkým postižením, zakážou
používání nedózovaného amalgámu a zavedou nutnost ověřovat pravost léků v lékárnách. Do kalendáře se také dostane nový
významný den – Památný den sokolstva. Hrad o tom informoval v páteční tiskové zprávě.
Hrad o tom informoval v páteční tiskové zprávě.
Amalgám jen z kapslí
Z veřejného zdravotního pojištění bude hrazen amalgám pro zubní výplně jen z předem připravených kapslí. Předloha novely
vychází z unijního nařízení o rtuti, které využívání takzvaného nedózovaného amalgámu zakazuje.
Vládní novela počítá s tím, že pro ošetření zubů u dětí mladších 15 let a těhotných nebo kojících žen bude placena z veřejného
pojištění až na výjimky pouze plastická výplň.
U ostatních skupin obyvatel bude hrazen z pojištění amalgám, který je slitinou rtuti a dalších kovů, zejména stříbra, mědi a cínu.
Trestní rejstřík
K výpisu z evidence trestního rejstříku si budou moci lidé vyžádat zhruba od poloviny února i vícejazyčný standardní formulář.
Pro použití výpisu v zahraničí tedy už nebudou potřebovat jeho ověřený překlad. Změnu přinese evropské nařízení o podpoře
volného pohybu osob v Evropské unii.
Vládní návrh přinese některé technické změny, například zákon přizpůsobí nové úpravě přestupkového práva. V novele se
odráží také nově zavedené záležitosti v informačních systémech veřejné správy a v elektronické identifikaci lidí.
Výjimka z autorského zákona
Zrakově postižení lidé se zřejmě dostanou v jim přístupných formátech k literatuře, časopisům a notovým záznamům, na které
se vztahují autorská práva.
Poslanci odmítli senátní úpravu novely autorského zákona, měla osvobodit některé provozovny od poplatků
Číst článek
Úprava znamená, že lidé se zrakovým handicapem včetně nevidomých budou mít přístup k uvedeným dílům na jakémkoli
nosiči. Novela také umožní takové kopie převážet přes hranice, a to nejen v Evropské unii, ale po celém světě.
Památný den sokolstva
Novým významným českým dnem bude ještě letos Památný den sokolstva , který připadá na 8. října. Datum se vztahuje k
protektorátnímu roku 1941.
V tento den nacisté spolek Sokol rozpustili. V noci na 8. října gestapo pozatýkalo kolem 1500 sokolských činovníků. V
českém kalendáři je zatím 13 významných dnů. Ty mají spíše symbolický charakter. Na rozdíl od státních a jiných svátků jsou
pracovními dny, pokud nepřipadají na víkend.
Příspěvek na péči pro postižené
Příspěvek na domácí péči o lidi s nejtěžším postižením se zvýší o 6000 korun na 19 200 korun měsíčně. Obdobně vzroste
příspěvek na péči o těžce postižené o 4000 korun - na 12 800 korun pro dospělé a 13 900 korun měsíčně pro lidi do 18 let.
Navýšení se bude týkat zhruba 110 000 osob, z toho 25 000 plně závislých, které potřebují celodenní péči. Zvýšení by mělo
státní rozpočet vyjít na 4,7 miliardy korun ročně.
Mezinárodní den studentstva
Den boje za svobodu a demokracii, který připadá na 17. listopad, bude ze zákona také Mezinárodním dnem studentstva. Stal
se jím na památku represí nacistů vůči českým vysokým školám v tehdejším protektorátu v roce 1939.
Nacisté tehdy popravili studentské funkcionáře a uzavřeli české vysoké školy v souvislosti s demonstrací proti německé
okupaci, v níž se změnil pohřeb studenta Jana Opletala.
Ověřování pravosti léků
Lékárníci budou muset ověřovat pravost vydaných léků. Kvůli boji s padělky budou srovnávat zvláštní kód na krabičce s údaji v
celoevropském úložišti.
Vláda nepodpoří rozšíření přípravných tříd pro větší okruh předškoláků
Číst článek
Sněmovna navzdory nesouhlasu ministerstva zdravotnictví zachovala nynější stav distribuce vakcín určených k nepovinnému
očkování, které není hrazeno z pojištění.
Vakcíny budou moci nadále dostávat přímo lékaři, lidé pro ně nebudou muset chodit do lékárny.
Přípravné třídy
V přípravných třídách základních škol opět budou moci být i děti, které mají odklad povinné školní docházky kvůli věku, neboť
šesté narozeniny slaví v období od září do prosince. Novela se bude týkat škol, jejichž zřizovateli jsou obce, kraje nebo církve.
Rozšíření na soukromé školy by mohla přinést až další úprava školského zákona.
Do přípravných tříd budou moci rodiče znovu hlásit i děti na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení.
Prezident Miloš Zeman / Foto: Michaela Danelová / Zdroj: iROZHLAS.cz.

© 2019 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

35 / 54

Zpět

© 2019 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

36 / 54

Skokanský můstek v Plavech se chystá na 20. ročník Letů na saních N1 URL
WEB, Datum: 08.02.2019, Zdroj: nasepojizeri.cz, Autor: Antonín Bělonožník, Návštěvnost: 29 092

V areálu bývalého skokanského můstku v Plavech proběhne v sobotu 9. února 20. ročník Letů na saních. Stroje budou mít
prezentaci na místě už od 10.30, samotný závod - lety začne ve 13.30. Akci pořádá Tělovýchovná jednota Sokol Plavy ve
spolupráci s Obcí Plavy.
Podrobná pozvánka na Našem Jablonecku
Sdílet s přáteli na facebooku
Další aktualita v pořadí
ARCHIV AKTUALIT
Krátké zprávy z regionu Semilska
Liberecký kraj vydal kalendář ekovýchovných a zemědělských akcí
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Sportovní ples N1 URL
WEB, Datum: 08.02.2019, Zdroj: znojemsky.denik.cz, Návštěvnost: 82 438

Tělovýchovná jednota Sokol pořádá tradiční sportovní ples, hrát bude kapela Klaxon, pořadatelé slibují bohatou tombolu.
Kdy: sobota od 20.00
Kde: Hluboké Mašůvky
Za kolik: 100 korun
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Zaprášen atentát! N1
TISK, Datum: 07.02.2019, Zdroj: Blesk, Strana: 7, Autor: Jiří Nováček, Vytištěno: 252 335, Prodáno: 210 680, Rubrika: Morava

I Brno má své Gabčíka a Kubiše ?? Dva bratranci před 74 lety zastřelili esesmana
BRNO – Svého Gabčíka a Kubiše má i moravská metropole. Dnes je to přesně 74 let od chvíle, kdy bratranci Alois Bauer (†19)
a Vladimír Blažka (†25) spáchali v Brně v Nerudově ulici atentát na hauptsturmführera SS Augusta Gölzera (†38). Dodnes
nemá mnoho lidí o statečném činu mladíků ani tušení.
Stopy na fasádě
„Bratranci, kteří patřili k účastníkům domácího odboje, si vyčíhali vysoce postaveného esesáka ve středu 7. února 1945 v osm
večer,“ řekl Blesku historik Jiří Skoupý. Když dorazil z úřadu až ke svému bytu na nároží dnešní Nerudovy a Kounicovy ulice,
vypálil na něj Blažka čtyři rány z pistole. Němce zasáhla až poslední z nich – do hrudníku. Dodnes jsou na fasádě domu vidět
stopy od kulek. „Sanitka pro gestapáka dorazila až po dvou hodinách a odvezla jej do nemocnice na Žlutý kopec. Tam jej
operovali. V noci však Gölzer zemřel,“ popsal historik Skoupý.
Koho zastřelili!
August Gölzer byl hauptsturmführer SS, jeden z velitelů a účetní XXXIX. úseku SS v Brně. Po Reinhardu Heydrichovi byl druhým
nejvyšším představitelem nacistické organizace SS, na něhož byl v protektorátu Čechy a Morava proveden úspěšný atentát.
Kameny zmizelých
Alois Bauer i Vladimír Blažka patří stejně jako atentátníci na Reinharda Heydricha Jozef Gabčík a Jan Kubiš k hrdinům této
země. Patřili k protifašistické organizaci Předvoj. „Před domy, kde oba žili a kam si pro ně přišlo gestapo, proto 14. dubna
položíme Kameny zmizelých, takzvané stolpersteiny,“ řekl Blesku Michal Doležel z České obce sokolské .
Vymlácené přiznání
Po atentátu gestapáci běsnili. Bratrance dopadli až po dvou měsících – informace vymlátili z jiných odbojářů. „Není potřeba
popisovat, co s nimi pak gestapo v Kounicových kolejích během výslechů dělalo. Kdyby se atentát uskutečnil dříve, plánovali
nacisté veřejnou popravu přímo na místě činu v Nerudově ulici,“ řekl historik Skoupý. Takto je po zrychleném procesu zastřelil v
Kounicových kolejích 14. dubna, dva týdny před osvobozením Brna, sám šéf brněnského gestapa Otto Koslowski. Ten byl totiž
zřejmě zamýšleným cílem atentátníků. Nejprve na dvoře střelil do týla klečícího Bauera, o pár vteřin Blažku. Koslowski byl po
válce vydán Američany do Československa, kde byl 3. května 1947 popraven.
Foto autor:
Foto popis:
Foto popis:
Foto popis:
Foto popis:
Foto popis:

Foto: Jiří Skoupý, Petr Tichý, archiv
Ve fasádě domu jsou dodnes stopy po kulkách atentátníků.
Vladimír Blažka
Alois Bauer
Dům na rohu Nerudovy a Kounicovy ulice v Brně, před kterým se odehrál atentát, dnes.
Otto Koslowski
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Staré dobré rady. 8 tipů proti chřipce. Letos se vám určitě obloukem vyhne N1 URL
WEB, Datum: 07.02.2019, Zdroj: nasregion.cz, Návštěvnost: 1 786

Chřipková epidemie zasáhla už celou Českou republiku. Ve veřejné dopravě, obchodech a restauracích leckdo pokašlává a
smrká, v práci se stojí fronta na konvici na čaj a vy se jen děsíte, kdy chřipka dožene i vás? Pokud se inspirujete těmito tipy,
chřipka by se vám letos mohla obloukem vyhnout.
Hygiena
První pravidlo zní: Myjte si ruce a myjte si je často. Nejčastějším přenašečem chřipkového viru jsou právě ruce. Stačí, když si
nakažený člověk sáhne na ústa a potom na kliku, kterou jste právě otevřeli dveře. Ruce umývejte, když přijdete z venku i před
každým jídlem. Snažte se také moc nedotýkat obličeje.
Když nakažený kýchne, virus dolétne až metr a půl, v místnosti může vydržet až dva dny. Pokud tedy sdílíte s někým pracovní
místo, než zasednete za stůl, otřete desinfekcí židli, klávesnici, myš a telefon.
Spánek
Pokud je tělo odpočinuté, lépe se ubrání. Aby spánek zlepšil imunitu, musí být dostatečně dlouhý. Podle vědců sedm hodin
spánku denně sníží hladinu stresových hormonů, které oslabují imunitní systém.
Spánek není pro mimina. Lidem, kteří pravidelně ponocují, hrozí deprese a cukrovka
Vitamíny
Pestrá a vyvážená strava je základ. V chřipkovém období zvyšte příjem vitaminů A, B, C a antioxidantů, jódu, zinku a mědi.
Skvělou volbou jsou citrusové plody, kiwi, ale i jablka. Ze zeleniny vyberte kapustu, špenát, česnek, křen, zelí nebo mrkev.
Ovoce i zeleninu jezte syrové, úplně ideální je ale kvašená úprava.
Pokud už určité známky nachlazení nebo chřipky pociťujete, jezte zeleninu tepelně zpracovanou. Pro oslabený organismus je
totiž lépe stravitelná.
Zkuste si třeba připravit kvašené korejské kimči nebo oběd z kapusty:
Páchne, ale zatočí se všemi bacily. Objevte tajemství kimči
Neprávem přehlížená kapusta. Zimní vitamínová bomba za pár korun dokáže v kuchyni zázraky
Pitný režim
Hodně pijte. Voda čistí a vyplavuje jedy ven z těla. Na 10 kilo váhy se doporučuje vypít 3 až 4 decilitry vody. V průměru je to litr
a půl až dva litry. Vyhněte se alkoholu a syceným limonádám, těmi byste si moc nepomohli. Místo nich si uvařte bylinkový čaj z
heřmánku, lípy nebo jitrocele. Čaj oslaďte medem, který platí za přírodní antibiotikum, a přidejte zázvor.
Pít vodu může být škodlivé. Kolik jí můžete vypít a kolik je až moc?
Pohyb
Ve zdravém těle, zdravý duch. Marná sláva, heslo zakladatele Sokola Miroslava Tyrše platí ve snaze uniknout chřipce
dvojnásob. Deset tisíc kroků na čerstvém vzduchu každý den by mělo být minimum. Pohyb přispívá i k lepšímu spánku a
zaplaví tělo endorfiny.
5 důvodů, proč je chůze tím nejlepším sportem. Kdy začít? Okamžitě
Větrejte
V práci i doma několikrát za den otevřete okno na chvíli dokořán, na ventilačku to nestačí. Čerstvý vzduch musí proudit. Jen tak
udrží virové částice v pohybu a ty se pak neusadí v organismu.
FOTO: Chřipková epidemie propukla naplno
Další fotky
Saunování a otužování
Krátkodobý pobyt v sauně nebo v chladu zlepší imunitu, nezačínejte s tím však přímo v období chřipek. Také se nemusíte
rovnou nořit do zamrzlé řeky, ale začněte zlehka. Nastavte správnou teplotu v bytě – v obytných místnostech na 22 stupňů, v
ložnici okolo 18 stupňů.
Sauna je dobrý nápad nejen v zimě. Znáte zásady správného saunování?
Oblečení
Teple se oblékejte. Nachlazení oslabuje organismus, který je pak náchylnější. Noste čepici, protože hlavou uniká nejvíce tepla,
prochladnout by neměly ani nohy a ledviny. S oblečením to ale zase nepřežeňte, abyste se v chladném počasí nezpotili.
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Zpět

Jednání Rady města Prostějova N1 URL
WEB, Datum: 07.02.2019, Zdroj: prostejov.eu, Autor: Mgr František Jura

P r o g r a m: 1. Zahájení, schválení programu - prezentace spolku Odpady OlK (zasedací místnost ve dvoře radnice) prezentace regenerace sídl. Moravská a Mozartova
2. Přehled úkolů ze schůzí rady města a zpráva o plnění úkolů ke dni 11.2.2019
3. Příprava zasedání zastupitelstva města dne 19. 2. 2019
4. Čestná ocenění – udělení
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4.1 Záležitosti osadních výborů (materiál bude členům rady zaslán dodatečně)
5. Záležitosti komisí rady:
1 Doporučení Komise pro dopravu z 29. 1. 2019
2 Doporučení Komise výstavby z 29. 1. 2019
3 Rezignace D. Vichorcové na členství v Komisi pro kulturu
6. Akční plán zlepšování projektu Zdravé město a místní Agenda 21 na rok 2019
7. Záležitosti Odboru kancelář primátora:
1 Udělení výjimky ze zákazu konzumace alkoholických nápojů na akci „Prostějovský masopust“
2 Udělení výjimky ze zákazu konzumace alkoholických nápojů na akci „Velikonoční jarmark 2019“
3 Schválení darovací smlouvy – Středomoravská nemocniční a.s.
4 Vyjádření k žádosti bytového družstva Panel
5 Dotace 2019 – Odbor kancelář primátora
6 ROZOP kapitoly 10 – kancelář primátora
7 Členství města Prostějova v zájmovém sdružení právnických osob Střední Morava – SCR
8. Záležitosti Odboru kancelář tajemníka:
1 Návrh změny Jednacího řádu Zastupitelstva města Prostějova
2 Stížnost na nečinnost politiků a úřadů města Prostějova ve věci hluku z dálnice, železnice a střelnice
– Č. Svoboda
3 ROZOP k zajištění pilotního projektu služby bikesharingu v Prostějově
9. Záležitosti Finančního odboru:
1 ROZOP schválená RMP v roce 2018 v souladu s usneseními ZMP
2 Dodatek č. 1 Pokynu zřizovatele č. 2/2018 pro příspěvkové organizace statutárního města Prostějova
– Vyúčtování účelově určeného příspěvku z rozpočtu zřizovatele
3 Dodatek č. 2 k Pokynu zřizovatele č. 1/2016 pro příspěvkové organizace statutárního města Prostějova
– Závazné skupiny analytických účtů pro účtování nákladů a výnosů a další podmínky pro vedení účetnictví, ve znění Dodatku
č. 1
4 Pokyn zřizovatele č. 1/2019 pro příspěvkové organizace statutárního města Prostějova – Postup zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu příspěvkovými organizacemi zřízenými statutárním městem
Prostějovem
5 Ukončení pojistné smlouvy
10. Záležitosti Odboru správy a zabezpečení:
1 Pojmenování nové ulice v k. ú. Vrahovice
2 Pojmenování nové ulice v k. ú. Čechovice
11. Záležitosti Odboru sociálních věcí:
1 Dotace na rok 2019 – oblast sociální – celoroční činnost
2 Dotace na rok 2019 – oblast zdravotní – jednorázová akce
3 Projekt prevence kriminality 2019 – Dotační program pro sociální oblast 2019 OlK
– deklarace závazku
12. Záležitosti Odboru životního prostředí:
1 Zajištění ekologické výchovy a osvěty 2019
13. Záležitosti Odboru školství, kultury a sportu:
1 Dotace 2019 – oblast sportu (celoroční činnost)
2 Dotace 2019 – oblast sportu (celoroční činnost – TJ, oddíly SK, hasiči)
3 ROZOP kapitoly 20 – školství, kultura a sport (počítačová síť v ZŠ J. Železného)
4 Žádost ZŠ PV, ul. E. Valenty 52 o změnu kalkulačních cen pronájmů
5 Nařízení odvodu z FI příspěvkovým organizacím z odpisů nemovitého majetku
6 Stanovení výše účelově určených finančních prostředků dle účelových znaků na rok
2019 pro zřizované příspěvkové organizace
7 ROZOP kapitoly 20 – školství, kultura a sport (projekt digitalizace a modernizace kin)
8 Žádost o souhlas s finanční spoluúčastí zřizovatele na projektu vydání díla J. Wolkera
9 ROZOP kapitoly 20 – školství, kultura a sport (klimatizace ZUŠ)
10 Dotace 2019 – oblast sportu – Tělocvičná jednota Sokol II Prostějov
14. Záležitosti Odboru rozvoje a investic:
1 Projekt regenerace veřejných prostranství na sídlišti Moravská – schválení
2 Projekt regenerace veřejných prostranství na sídlišti Mozartova – schválení
3 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Návrh užití prostředků z FRN)
4 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (DDM srážkové vody-PD)
5 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Most v Žešově)
6 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Rekonstrukce Vrahovická)
7 Změna zástupce statutárního města Prostějova v pracovní skupině Řídícího výboru
ITI Olomoucké aglomerace
8 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Discgolf Prostějov – návrh technického řešení)
15. Záležitosti Odboru správy a údržby majetku města:
1 Plán oprav chodníků v Prostějově v roce 2019
2 Ceny pro soutěž škol ve sběr papíru 2018 – 2019
3 Dodatek č. 1 Příkazní smlouvy se společností DSP, s. r. o.
4 Informace o předaném technickém zhodnocení majetku svěřeného příspěvkovým organizacím
Statutárního města Prostějova k hospodaření za rok 2018
5 Pronájem částí pozemků v k. ú. Prostějov, k. ú. Krasice a k. ú. Kralice na Hané
6 Schválení pronájmu 4 částí pozemku p. č. 1484 v k. ú. Prostějov
7 Schválení pronájmu části pozemku p. č. 1484 v k. ú. Prostějov
8 Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p. č. 7404/3 v k. ú. Prostějov
9 Vyhlášení záměru směny částí pozemků na ulici Wolfova
10 Zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků v k. ú. Prostějov
11 Ukončení Smlouvy o náhradní výsadbě dohodou
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12 Majetkoprávní řešení stavby cyklostezky do Žešova a ROZOP kapitoly 50
13 ROZOP kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města
14 ROZOP kapitoly 50 - správa a nakládání s majetkem města (vybavení nově vybudovaných šaten a zázemí ve sportovním
areálu Středisko mládeže kopané – vícepráce)
16. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:
1 Schválení změny smlouvy PSP č. 119 – ul. Dukelská brána 1
2 Schválení změn smluv – ul. Dolní 2
17. Bytové záležitosti:
1 Návrh uzavření nájemních smluv na pronájem bytů
2 Schválení žadatelů o pronájem bytů zvláštního určení v DPS
18. Různé
19. Závěr
Mgr. František Jura, primátor města Prostějova
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Zpět

V Sokolči oslavili 100 let Sokola N1
TISK, Datum: 06.02.2019, Zdroj: Nymburský deník, Strana: 1, Autor: (lut), Vytištěno: 1 420, Rubrika: Titulní strana

Sokoleč – V Sokolči mají za sebou velké oslavy Sokola .
Ten místní má totiž rovných sto let. Všechno vypuklo už odpoledne v sokolovně. Na zájemce čekalo například slavnostní
přivítání hostů, předškolní cvičení, umělecký Pole dance, florbal či dynamické taneční vystoupení.
Večer byl připraven slavnostní Sokolský ples. Na něm zahrála skupina Holiday Express. Organizátoři z řad Sokola připravili
bohatou tombolu. Sokol je spolek , který v historii tělovýchovy zaujal pozici největší tělovýchovné organizace u nás.
Region vydání: Střední Čechy
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Zpět

V Přestavlkách na návsi se hodovalo N1
TISK, Datum: 05.02.2019, Zdroj: Týdeník Nymbursko +1, Strana: 24, Rubrika: Obrazem
Obsahové duplicity: 05.02.2019 - Benešovský týden N1

Přestavlky - Již podesáté připravili sportovci z Tělovýchovné jednoty Sokol Přestavlky vepřové hody pro místní obyvatele.
Mnozí z nich také přiložili ruku k dílu a tak se v sobotu 26. ledna zaplnil prostor před místní hasičárnou zájemci o tradiční
zabíjačkové lahůdky. A bylo opravdu z čeho vybírat. Zabíjačkové polévky, guláš, kroupová jelita, jitrnice nebo ovar pravě
vytažený z hrnce je jen výčet z bohaté nabídky. Ale nejcennější byla všeobecná dobrá nálada, kterou nepokazilo ani vytrvalé
sněžení.
Foto autor: Foto: Richard Karban
Foto popis: Již podesáté připravili sportovci z Tělovýchovné jednoty Sokol Přestavlky vepřové hody pro místní obyvatele.

Zpět

KRAJ OCENIL ZASLOUŽILÉ SPORTOVNÍ BARDY N1 URL
WEB, Datum: 05.02.2019, Zdroj: vecernikpv.cz, Autor: Marek Sonnevend, Návštěvnost: 20 996

V zasedací místnosti Rady Olomouckého kraje proběhl počátkem listopadu loňského roku slavnostní akt, v rámci kterého byli
oceněni zasloužilí sportovní
trenéři a funkcionáři ze všech pěti regionů patřících pod Olomoucký kraj. Za rok 2018 se této pocty dostalo hned osmi
zástupcům Prostějovska! Pamětní list a upomínkové předměty obdrželi z rukou v té chvíli ještě náměstka krajského hejtmana a
současně už i primátora statutárního města Prostějova Františka Jury následující laureáti: Danuše Dudková (fotbal),
Magdaléna Majarová (lukostřelba), Antonín Bůžek (biatlon), Zuzana Špačková, Josef Špaček, Bronislava Žáčková, Petra
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Kohoutová (všichni Sokolská župa Prostějovská) a Michal Müller (basketbal).
Olomoucký kraj věnuje oblasti sportu velkou pozornost. Především se zaměřuje na mládež. Spolkům , které působí na území
regionu, pomáhá například dotační politikou a podporuje i výchovu kvalitních trenérů. Pravidelně organizuje také vyhlášení
nejlepších sportovců Olomouckého kraje.
František Jura všem oceněným vřele poděkoval za jejich celoživotní obětavou práci ve prospěch sportu. „Velmi si vážím toho,
co jste pro sport udělali. A nejen pro něj. Pomáhali jste vychovat stovky lidí, pro které se stal pohyb koníčkem, vášní nebo
dokonce profesí. Především jste jim však vštěpili zásady fair play, což je důležité pro celou naši společnost,“ řekl tehdejší
náměstek hejtmana a dnes již primátor statutárního města Prostějov František Jura.
Za dekorované pak promluvil Michal Müller. Setkání v krásném prostředí krajského sídla v Olomouci provázela velmi přátelská
atmosféra, vše moderoval Miloslav Machálek. „Věřím, že pro každého z oceněných to byl pěkný zážitek a hlavně důkaz vděku
významné instituce za jejich vytrvalé úsilí na sportovním poli,“ řekl Večerníku Antonín Dušek z komise pro mládež a sport, jež
kandidáty tradičně navrhovala.
Myšlenka každoročně vybrat a tímto způsobem vyzdvihnout zásluhy lidí, kteří za své úsilí zpravidla nemají nic jiného než svůj
vlastní dobrý pocit, vznikla na krajské půdě před několika lety. A zrodila se v hlavě tehdejšího předsedy sportovní komise Jiřího
Kremly, na jehož bohulibý záměr se nyní daří úspěšně navazovat komisi v současném složení vedené Petrem Kudláčkem.
Komise Rady Olomouckého kraje pro mládež a sport navrhla ocenění několika kandidátů z každého regionu. „Oceněné jsme
vybírali podle toho, jak jednotliví komisaři předložili návrhy. Snažili jsme se ocenit ty nejlepší z každého okresu. Jsou to lidé,
kteří se sportu věnovali celý život bez nároku na odměnu,“ uvedl předseda Komise pro mládež a sport Petr Kudláček.
„Dobrovolní trenéři a funkcionáři mají pro rozvoj sportu obecně v celé České republice i konkrétně v Olomouckém kraji velký
význam. Jen díky takovým obětavcům se má v globálním měřítku kdo starat o pohyb vyhledávající děti a mládež, umožňuje jim
smysluplně trávit volný čas a získávat lásku ke sportu. Krajské vedení tohle dobře ví, proto se snaží kvalitní jedince veškerých
oblastí podporovat,“ zdůraznil Dušek.
počty zasloužilých oceněných olomouckým krajem 2018 podle regionů okres ocenění
Prostějov 8
Šumperk 4
Jeseník 3
Olomouc 2
Přerov 2
PŘEDSTAVENÍ OCENĚNÝCH Z PROSTĚJOVSKA
DANUŠE DUDKOVÁ
V letech 1964 až 1969 hrávala závodně volejbal za TJ OP Prostějov, potom už jen rekreačně. Od roku 1992 se aktivně zapojila
do práce v oddílu fotbalu TJ Sokol Čechovice. Věnovala se zejména práci s mládeží ve funkci vedoucí družstva dorostu, které
v té době hrálo krajský přebor. Současně také začala pracovat ve výboru oddílu kopané, kde zprvu zastávala funkci
hospodářky. V letech 2002 až 2007 úspěšně zastávala post předsedkyně fotbalového klubu. Od roku 1997 byla za oddíl
kopané také členkou hlavního výboru TJ Sokol Čechovice. Tam převzala pozici hospodářky (ekonomky). Tuto náročnou práci
úspěšně zastává již více než dvacet let nepřetržitě až dosud.
Ocenění bylo navrženo za celoživotní práci ve sportu a za přínos k rozvoji fotbalu na území Olomouckého kraje i v Prostějově.
Navrhovatel: TJ Sokol Čechovice (tajemník František Kohoutek)
MAGDALÉNA MAJAROVÁ
Lukostřelbě se začala věnovat v roce 1978. Jako aktivní sportovkyně patřila v období 1983 až 1988 do TOP kategorie v České
republice. Po skončení aktivní činnosti se začala věnovat trénování především mládeže a dětí. Její svěřenci se prosazovali jak
v rámci ČR, tak i na mezinárodních závodech. Trénování dětí se věnuje až do současného období. V roce 1995 byla zvolena
do funkce předsedkyně oddílu lukostřelby TJ OP Prostějov, kterou vykonává dodnes. V současné době jí dělá radost, a to jako
trenérce i coby předsedkyni spolku, narůstající zájem o lukostřelbu především z řad dětí a mládeže.
Ocenění bylo navrženo za celoživotní práci ve sportu i za přínos k rozvoji lukostřelby v Prostějově.
Navrhovatel: oddíl Lukostřelba Prostějov a Antonín Dušek (člen komise pro mládež a sport)
ANTONÍN BŮŽEK
S atletikou začínal jako běžec středních tratí v Opavě. Od roku 1972 je rozhodčím atletiky, současně ústředním rozhodčím a
krajským instruktorem rozhodčích v Olomouckém kraji. Coby aktivní rozhodčí je zapojen do Atletického klubu Prostějov.
Současně vykonává roli startéra při běžeckých soutěžích základních a středních škol i mnoha ročníků Velké ceny města
Prostějova. Je předsedou kontrolní komise výboru AK PV. V minulosti zastával funkci trenéra atletiky mládeže a dospělých. Od
roku 1972 je též rozhodčím biatlonu s nynější kvalifikací 1. třídy. Angažuje se v Klubu biatlonu Prostějov při organizování již
dvaadvaceti ročníků regionálních závodů Českého poháru letního biatlonu ve Zdětíně ve funkci hlavního rozhodčího a deseti
ročníků Běhu ve Skalce jako ředitel závodu i startér. Aktivně závodil v biatlonu a posléze byl dlouholetým místopředsedou
výboru Klubu biatlonu Prostějov. Tento skromný sportovec, funkcionář, rozhodčí a trenér je významnou osobností nejen
prostějovského, ale i regionálního sportu.
Ocenění bylo navrženo za celoživotní práci ve sportu a za přínos k rozvoji atletiky i biatlonu v Prostějově a Olomouckém kraji.
Navrhovatel: Atletický klub Prostějov (předseda Milan Čečman) a Klub biatlonu Prostějov (předseda Roman Večeřa a čestný
předseda Antonín Dušek)
ZUZANA ŠPAČKOVÁ
Je cvičitelkou všestrannosti III. třídy a rytmické gymnastiky III. třídy. Specializuje se na cvičení rodičů a dětí i předškolních dětí v
Tělocvičné jednotě Sokol I Prostějov. V současné době vykonává funkci náčelnice a členky předsednictva Sokolské župy
Prostějovské i místostarostky Tělocvičné jednoty Sokol I Prostějov.
Ocenění bylo navrženo za celoživotní práci v Sokole a za přínos k rozvoji Sokolské župy Prostějovské i obecně Sokola na
území Olomouckého kraje.
Navrhovatel: Sokolská župa Prostějovská.
JOSEF ŠPAČEK
Je cvičitelem všestrannosti III. třídy, v současné době župním vedoucím mužů. Jako cvičenec se zúčastnil všech sokolských
sletů. Je i účastníkem Světové gymnaestrády v Helsinkách. Vykonává funkci starosty Tělocvičné jednoty Sokol Kralice na
Hané. Je náčelníkem a členem předsednictva Sokolské župy Prostějovské.
Ocenění bylo navrženo za celoživotní práci v Sokole a za přínos k rozvoji Sokolské župy Prostějovské i obecně Sokola na
území Olomouckého kraje.
Navrhovatel: Sokolská župa Prostějovská
BRONISLAVA ŽÁČKOVÁ
Je trenérkou a cvičitelkou všestrannosti III. třídy. V současné době vykonává cvičitelskou činnost předškolních dětí, rodičů s
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dětmi a mladšího žactva. Jako cvičitelka je účastnicí všech sokolských sletů a podílí se na nácviku sletových skladeb pro děti i
ženy. Je členkou náčelnictva Sokolské župy Prostějovské a místostarostkou i náčelnicí v Tělocvičné jednotě Sokol
Vrchoslavice.
Ocenění bylo navrženo za celoživotní práci v Sokole a za přínos k rozvoji Sokolské župy Prostějovské i obecně Sokola na
území Olomouckého kraje.
Navrhovatel: Sokolská župa Prostějovská
PETRA KOHOUTOVÁ
Je členkou Tělocvičné jednoty Sokol I Prostějov a cvičitelkou všestrannosti III. třídy se specializací cvičitelky rodičů a dětí i
předškolních dětí. V současné době je jednatelkou Tělocvičné jednoty Sokol l Prostějov a členkou náčelnictva Sokolské
župy Prostějovské.
Ocenění bylo navrženo za celoživotní práci v Sokole a za přínos k rozvoji Sokolské župy Prostějovské i obecně Sokola na
území Olomouckého kraje.
Navrhovatel: Sokolská župa Prostějovská
MICHAL MÜLLER
Od mládí sportoval závodně v atletice, volejbalu i basketbalu. V letech 1985 až 1990 během studií na vysoké škole hrál 1. ligu
basketbalu za SK UP Olomouc. Od roku 1993 je trenérem a funkcionářem basketbalu TJ OP Prostějov, v letech 2013 až 2016
zastával funkci místopředsedy a tiskového mluvčího klubu Orli Prostějov (muži Kooperativa NBL, mládež SCM - sportovní
centrum mládeže). Od roku 2016 až dosud je předsedou BCM Orli Prostějov (VSCM - vrcholové sportovní centrum mládeže).
Od roku 2017 je místopředsedou BK Olomoucko (nový profesionální basketbalový klub - muži Kooperativa NBL). Stál u zrodu
oboru se sportovní přípravou na Gymnáziu Jiřího Wolkera Prostějov (v pilotních sportech basketbal, volejbal, fotbal, tenis,
atletika).
Ocenění bylo navrženo za celoživotní práci ve sportu a za přínos k rozvoji basketbalu v Prostějově i Olomouckém kraji.
Navrhovatel: Antonín Dušek (člen komise pro mládež a sport) a Miloš Sklenka (člen komise pro mládež a sport)
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Králem sportovců je Daniel Radovesnický N1 URL
WEB, Datum: 05.02.2019, Zdroj: denik.cz, Autor: / Foto: Archiv Daniela Radovesnického, Návštěvnost: 7 768 045

Jednotlivci – dospělí1. Radovesnický Daniel ( Sokol Kolín – sportovní gymnastika) 3682. Paprstka Tomáš (Expres CZ Scott
Team Kolín) 362
3. Hampl Štěpán ( Sokol Kolín – atletika) 333
4. Vladislav Filip (Hasičský sportovní klub Kolín) 259
5. Nesvadba Jan (Expres CZ Scott Team Kolín) 244
6. Pražáková Zuzana ( Sokol Kolín – atletika) 244
7. Peňáz Pavel ( Sokol Kolín – atletika) 203
8. Škarka Jan (Sportovní spolek Ju-Jutsu Kolín) 201
9. Dalecký Matyáš ( Sokol Kolín – atletika) 182
10. Turek Martin (Extreme team Kolín – SRTG – extrémní běžecké překážkové závody OCR) 151
11. Hůrková Kristýna (Extreme team Kolín – SRTG – extrémní běžecké překážkové závody OCR) 133
12. Vachata Šárka ( Sokol Kolín – atletika) 132
13. Rosendorf Stanislav (FC Real Kolín) 127
14. Slunečková Lenka (Sportovní spolek Ju-Jutsu Kolín) 88
Jednotlivci – mládež
1. Lelková Blanka (Sportovní oddíl plavání Kolín) 225
2. Kubrycht Šimon (SK Volejbal Kolín) 218
3. Olivová Viktorie (Sportovní oddíl plavání Kolín) 208
4. Synek Jiří ( Sokol Kolín – atletika) 197
5. Jíra Stanislav ( Sokol Kolín – atletika) 193
6. Bega David ( Sokol Kolín – sportovní gymnastika) 192
7. Holub Dominik ( Sokol Kolín – atletika) 178
8. Neumannová Oldřiška (TK CrossDance Kolín) 170
9. Schierl Jakub (Expres CZ Scott Team Kolín – cyklistika) 155
10. Král Dominik ( Sokol Kolín – atletika) 149
11. Pešová Denisa ( Sokol Kolín – atletika) 144
12. Vítek Jakub ( Sokol Kolín – atletika) 118
13. Benešová Nela (Start Kolín – judo) 113
14. Veselý Filip (Sportovní spolek Ju-Jutsu Kolín) 88
15. Hanzálek Lukáš (Sportovní spolek Ju-Jutsu Kolín) 81
16. Pospíšil Dominik (Sportovní spolek Kolín – Taekwondo ITF Silla Kolín) 72
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Počátky Sokola v Hrabůvce I (v letech 1903–1918) N1
TISK, Datum: 04.02.2019, Zdroj: Jižní listy, Strana: 17, Autor: Petr Přendík, Vytištěno: 48 000, Rubrika: Historie

? Tělocvičný spolek Sokol vznikl v Praze roku 1862. Jeho myšlenky, které vycházely
z antické kalokagathie, jsou platné i dnes. Spolek dbal o rozvoj těla i ducha a nacházel tisíce příznivců. Postupem času se
spolek stal masovou organizací, která měla svou tělocvičnou jednotu téměř v každém městě či obci.
V Moravské Ostravě a ve Vítkovicích Sokol působil již od roku 1891, respektive od roku 1895. V Hrabůvce vznikl už roku 1890
spolem Omladina, který si kladl za cíl národní a vzdělávací činnost, čímž se rámcově kryl s myšlenkami Sokola . Právě

© 2019 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

52 / 54

Omladina vytvořila zárodek budoucí tělocvičné jednoty Sokol v Hrabůvce (tehdy Malé Hrabové).
Počátky Sokola v Hrabůvce můžeme nalézt na počátku 20. století. ,,Trvalo dlouho, nežli u nás zapustila kořeny myšlenka
sokolské sebevýchovy. Příčinu toho dlužno hledati v tom, že v té době byla obec naše ještě nerozvinutá a že původní
obyvatelstvo domorodé bylo příliš konservativní a nepřálo novým myšlenkám. Přistěhovalé obyvatelstvo bylo příliš sociálně
nesvobodné a zaměstnáno jen bojem o skývu chleba, takže pro myšlenku sokolskou nemělo žádného porozumění,“ napsal
Hanuš Ježorek v roce 1928 v Památníku tělocvičné jednoty Sokol v Hrabůvce.
Dne 22. února 1903 se konala v obecním hostinci ustavující schůze Sokola , na níž o důležitosti jednot promluvil
moravskoostravský sokolský činitel Dr. Šavrda. Do nového spolku se ihned zapsalo 67 členů. Po přečtení a schválení stanov
získal spolek název Tělocvičná jednota Sokol v Malé Hrabové. Prvním předsedou spolku se stal tehdejší starosta
Hrabůvky Jan Golat. Spolková a cvičební místnost hrabůveckého Sokola byla umístěna v obecním hostinci, který bychom
dnes hledali mezi tramvajovou zastávkou Provaznická a kostelem. O tom, že jednota byla čistě vlastenecká, svědčí také jedno z
prvních ujednání – že za každý vyslovený germanismus budou členové Sokola platit pokutu 2 haléře. Pokuta se však platila i
za pozdní a neomluvené příchody na schůze – byly stanoveny ve výši 10 a 20 haléřů.
V zdravém těle zdravý duch! V mysli vlast, v paži sílu!
Tužme se!
Neustálé problémy
Prvotní problémy přišly záhy po založení spolku . Sokolu scházelo cvičební nářadí, které jim nakonec pomohla získat jednota
ze sousedních Vítkovic. Samotná obec Hrabůvka neměla peníze na podporu nového spolku , proto si Sokol zakoupil potřebný
materiál na splátky, které uhradil do konce roku 1905. Od jara 1904 sokolové pravidelně cvičili. O vzdělávací práci se zasloužil
zdejší učitel a sokol Čeněk Kovář, který stál v letech 1910–1912 také v čele spolku . Jednota roku 1904 získala po splynutí se
starším spolkem Omladina dobře vybavenou spolkovou knihovnu.
Rok 1905 přinesl hlubší spory uvnitř spolku, časté změny činovníků a osobní třenice. Jednota se musela přestěhovat z
obecního do Haladejova hostince. Spory pokračovaly i roku 1907, kdy ze spolku vystoupili učitelé. O rok později vznikl v rámci
Sokola cyklistický oddíl, který se v prosinci 1909 seskupil v samostatném spolku – Klubu českých velocipedistů Moravan.
Činnost Sokola v roce 1909 byla neútěšná, spíše než cvičení probíhaly kulturní pořady a přednášky. Význačným činem byl
roku 1910 pokus o založení družstva pro stavbu sokolovny , čímž by se vyřešila otázka vlastního cvičiště a předešlo by se tak
stálému stěhování mezi místními hostinci. Bohužel na novou stavbu neměl spolek peníze a jednota našla další útočiště v
novém zájezdním hostinci Františka Chýlka. Sokol všeobecně pohlížel od počátku 90. let 19. století s despektem na katolickou
církev. V roce 1911 do Sokola v Hrabůvce zasahuje protiklerikální duch, který vyzdvihoval Jana Husa a odsunoval katolickou
církev: „Již valná schůze, na níž kritizována účast mnohých členů na ‚klerikální pompě a parádě‘ byla toho svědkem.“
Zpráva z roku 1912 nás informuje o katastrofálním stavu Sokola v Hrabůvce: kusé a nepřesné zprávy, žalování na nepořádek
a nekonané schůze členů i výboru. Spolek dále upadal, jediným úspěchem bylo založení ženského odboru v čele s cvičitelkou
Martincovou, zdejší učitelkou. Nové útočiště spolek našel v roce 1913 v prostorách staré školy u místecké silnice. Spolkový
život se vrátil do normálních kolejí, vznikl nový zábavný odbor v čele s Josefem Hasilíkem a Josefem Bohušem, učiteli. Zdálo se,
že vývoj spolku bude pokračovat podle sokolského hesla: Stále výš!
1. světová válka
Vypukla první světová válka a během roku 1914 odešlo na frontu 33 členů jednoty. Již na počátku války padl bratr Richard
Nenička, o rok později bratři Richard Peklo, František Slíva a Josef Brumek. Jednotu opustilo do konce roku 1916 celkem 43
členů, kteří odešli na válečnou frontu, jiní vystoupili ze Sokola z obav před „přednostním“ narukováním, zakládající členové
Jan Josefovský a Václav Jaroš zemřeli. Jádro spolku však drželo pohromadě i přes hrůznou dobu. V roce 1915 byla úředně
rozpuštěna Česká obec sokolská , činnost jednot jakožto právních subjektů pokračovala dále, ale byla silně omezená. „Úřady
pátraly po všem, jen aby uvalily podezření na bratry, pátraly po sokolských plakátech sletových a v národních barvách,
prohlíženy knihovny, však u nás vše včas uschováno. Četnictvo, hlavně stanice v Hrabové, drzou kontrolou jednotlivců,
činovníků i soukromých osob, hledalo seznamy členstva ke zjištění, kdo z bratrů zajatý a narukován,“ dočítáme se v archivních
záznamech Sokola v Hrabůvce.
V roce 1916 odešlo na frontu dalších šest bratrů, v Albánii zemřel hlady Alois Rožnovský (členem Sokola od jeho založení,
zakládající člen Klubu českých velocipedistů Moravan), v následujícím roce Alois Žáček.
V roce 1918 se již začaly poměry uvolňovat. Obec prodala tělocvičnu staré školy a sokolové museli docházet na cvičení do
sousední Hrabové. Poté získali ke cvičení opět sál v hostinci Františka Chýlka. V legiích zemřel bratr Vladimír Pěčka. V Rusku
bylo v legiích během války zapojeno pět bratrů, v Itálii tři, ve Francii pak jeden.
Pamětní desky
Bratru Ludvíku Klegovi, který se zapojil v Rusku do československých legií, byla v roce 1936 odhalena pamětní deska na domě
č. p. 104 u staré Místecké ulice, kde žil. Padlí sokolové , kteří zemřeli v období 1. světové války na frontách, se dočkali svého
pomníku v roce 1928. Část původního pomníku je dnes k vidění na zdi ve vstupní hale sokolovny na Plavecké ulici.
(dokončení v příštím čísle)
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REPRO / JIŽNÍ LISTY
HLAVIČKOVÝ PAPÍR hrabůveckého Sokola, 1909.
FOTO / PETR PŘENDÍK
PAMĚTNÍ DESKA sokolu Ludvíku Klegovi.
REPRO / JIŽNÍ LISTY
PŘEDEPSANÝ STEJNOKROJ. Z archivu Sokola v Hrabůvce, 1903.
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