Sokol si v Libňatově bude připomínat 90. výročí
Před dvaceti lety, 7. ledna 1990, se konal v Praze ustavující sjezd Československé obce
sokolské, který tak po téměř čtyřiceti letech zákazu vzkřísil sokolské hnutí k aktivnímu životu
a dalšímu rozmachu.
Podívejme se teď zpět do kronik naší obce, jak to bylo se „Sokolem“ u nás:
1930
Jednota založena byla v roce 1920, tenkráte jako odbočka. V tomto měla x členů. Starosta
Čeněk Vít, kovář č. 7, jednatelka Milada Vlčková č. 14, pokladník a vzdělavatel Josef Mihulka
č. x. Spolková místnost v hostinci „u Elsnerů“. Dne 1. května 1930 konána v hostinci u
Elsnerů oslava desítiletého trvání spolku a zároveň jako oslava změny odbočky na jednotu.
Oslava provedena tělocvičnou besídkou. Spoluúčinkovalo pěvecké sdružení učitelů okresů
úpického – kteří zapěli pěkné sbory za řízení řídícího učitele Blünela. Poslech podobného
sboru byl zdejším občanům dosud vzácností a přítomný se velice líbil. Bouřlivý potlesk byl
oděnou ochotným pěvcům.
Druhá besídka konána na oslavu 28. října. Vhodný proslov přednesl řídící učitel Vilém
Gottvald, ve kterém vzpomenul též padlých občanů ve světové válce.
1932
Hlavním podnikem sokolským v roce 1932 byl okrskový slet konaný 29. května 1932 na
zahradě hostince Josefa Elsnera. Deštivé počasí pře sletem vzbuzovalo obavy o zdar podniku.
I v den podniku zůstalo nejistým a hrozilo každým okamžikem pokazit celou slavnost. Udrželo
se však při ranních zkouškách až do poledne, kdy ponenáhle začalo pršet. Před započetím
odpoledního programu déšť předtím hustý ustal, takže průvod členstva na cvičiště udál se
obstojného počasí, které se udrželo téměř do konce. Průvod členstva vyšel od hostince Old.
Teichmanové na dolním konci obce. Když došel na cvičiště uvítal přítomné starosta místní
jednoty Vilém Gottwald, řídící učitel a po něm proslov přednesl Kejzlar z Červeného Kostelce.
Následovala prostná cvičení dorostenců a dorostenek, prostná mužů a žen a různosti. Při
posledním čísle odpoledního programu dalo se opět do deště. Vzdor nejistému počasí byla
návštěva uspokojující. Sletu se zúčastnilo 750 platících osob. Cvičilo 170 mužů, 150 žen, 68
dorostenců a 65 dorostenek.
Narozeniny zakladatele Sokola Miroslava Tyrše oslaveny Československou obcí sokolskou
zažehnutím ohňů po celé republice v místech všech sokolských jednot v předvečer jeho
narozenin. Stalo se tak i u místní jednoty.
V den 28. října konána sokolská besídka na jevišti u Elsnerů s pěkným programem. Přesto, že
v druhém hostinci u Bergerů bylo téhož večera představení kočovného biografu, sešlo se
přesto na 95 platících osob.
Po přestěhování spolku v roce 1933 z hostince Josefa Elsnera do hostince Josefa Bergra (za
příčinu uváděno, že postavením jeviště nastal nedostatek místa ku cvičení. Hlavním důvodem
byla ale osobní nevraživost a osobní zájmy), funguje tělocvičná jednota Sokol dál. Pořádá
divadelní hry v přírodě, koncerty, přednášky a účastní se župních sletů. Ale díky blížící se
druhé světové válce činnost Sokola slábne, v roce 1938 se ještě Sokolové zúčastňují sletu
v Praze (Význačnou událostí sokolskou v roce 1938 byl zdařilý sokolský slet v Praze.
Z Libňatova zúčastnilo se ho 6 dorostenek, 6 dorostenců a 1 žena na dnech dorostu. Na
hlavních sokolských dnech cvičilo z Libňatova 10 mužů a 4 ženy), v roce 1941 si volí nového
starostu, ale tímto rokem se Sokol v kronikách ztrácí, snad proto, Hitler toleroval činnost
Sokola až do dubna 1941 a pak byla úředním výměrem bylo ČOS zrušena.. A pak je tu krátká
zmínka z roku 1959: Na celostátní spartakiádu cvičí od začátku prosince 1958 34 žáků a 12

dorostenek. Je to příliš málo proti letům, kdy byla v Libňatově založena tělocvičná jednota
Sokol, po první a před druhou válkou světovou.
Tělovýchovná jednota Sokol měla určitě v obci svoje místo, sjednocovala občany a dávala jim
možnost setkávat se jinak než pracovně. Třeba by letošní kulatý rok 2010 mohl být tím
správným rokem k jejímu návratu.
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