Zpravodajství

120 let župy
Moravskoslezské

D

ruhý říjen 2017 se stal významnou událostí Sokolské župy Moravskoslezské. Župa oslavovala své
120. výročí založení zakončené slavnostním večerem.
V důstojných zámeckých prostorách
Zámku Poruba se sešli zástupci jednot,
přizvaní a hosté ke společné vzpomínce
na 120 let života župy a její současné
úspěchy.
Starosta župy bratr Jiří Kramoliš v úvodu přivítal vedle členů své župy také
zástupce Sokolské župy Beskydské,
Magistrátu města Ostravy a Opavy, zástupce hejtmanství Moravskoslezského
kraje, představitele sportovních organizací – ČUS, ČASPV, CISO, zástupce Československé obce legionářské

a sponzorů. Večerem provázel bratr
Vladimír Polák, herec Národního divadla
Moravskoslezského.
Historii župy Moravskoslezské a města
Ostravy, které slaví 750 let od svého
založení, připravil a v zajímavé prezentaci „Jak šel čas” uvedl 2. místostarosta
župy bratr Vlastimil Bulawa. Poutavou formou, s hudebním doprovodem
byly představeny významné událostí
župy dokreslené dobovými fotografiemi

a komentářem od založení až po současné úspěchy župy a jednot.
Prezentace byla zakončená písní bratra Bulawy „Se sokolem nad hlavou”,
kterou si s ním, za doprovodu kytary,
zazpíval celý sál. Píseň byla věnovaná 100. výročí naší republiky
a sokolům, kteří se zasloužili o její
vznik.
Slavnostní
atmosféru
ještě
zpříjemnilo vystoupení dětského oddílu moderní gymnastiky
z T. J. Sokol Třebovice a zápasníků
z T. J. Sokol Vítkovice, souboru
mažoretek a akrobatického tance
STYX z T. J. Sokol Poruba, disco
dance (T. J. Sokol Staříč) a dětského folklórního souboru Paskovjanek.
Hlavním bodem programu bylo slavnostní ocenění a vyznamenání sokolů,
kteří se podíleli na obnově a rozvoji
župy, zasloužilých sportovců a trenérů
a sportovních nadějí. Jako vřelý dík za
celoživotní profesní a sokolskou činnost bylo předáno bratrům Věroslavu
Duškovi a Vladimíru Kroutilíkovi čestné členství předsednictva župy. Oba již
překročili hranici 90 let, ale stále se zajímají o dění v Sokole. Oni to byli, kte-

ří se znova postavili do čela nadšenců
a v devadesátých letech znovuobnovovali činnost Sokola a neúnavně bojovali
za navrácení majetků a sokoloven, které byly režimem sebrány. Přejeme jim
pevné zdraví a ještě mnoho hezkých let
a radostných okamžiků prožitých mezi
bratry sokoly.

Pro slavnostní událost 120. výročí župy
byla navržená a vyrobená výroční medaile, kterou obdrželi všichni účastníci
oslavy.
Závěr slavnostního večera byl umocněn
bohatým občerstvením a neformální
přátelské posezení pokračovalo do pozdních večerních hodin.
Krásná atmosféra, úsměvy na tvářích
v rodinné pohodě a spokojenost všech
i těch nejstarších byla úměrná významu 120. výročí Sokolské župy Moravskoslezské.
Poděkování patří organizátorům akce,
všem účastníkům, zejména pak hostům, kteří nás poctili svou návštěvou,
a našim sponzorům.
Vlastimil Bulawa
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