
Rok 2011 ve světle lidových pranostik (III.)

Národní, sportovní, společen-
ská, kulturní, vlastenecká orga-
nizace Sokola vstoupila do roku, 
ve kterém oslaví 150 let od svého 
založení, přesněji od založení 
první Tělocvičné jednoty Sokol 
Pražský. Zakladateli Sokola jsou 
Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner. 

Během první poloviny r. 2012 se 
Vám pokusíme přiblížit bohatou 
historii nejvýznamnější společen-
ské organizace našich novodobých 
dějin, bez které by vznik samostat-
né Československé republiky byl 
mnohem složitější. V sérii článků 
Vás postupně provedeme nejen nej-
důležitějšími úseky sokolské histo-
rie, která je velice úzce propojena 
s historií českého státu, ale sezná-
míme Vás i se současnou činností 
a náplní obnovené sokolské orga-
nizace.

Proč by se mělo o Sokole mlu-
vit, napadne možná mnohé z Vás? 

Sokol - pýcha národa vymazaná z jeho paměti
Bohužel byla historie prvorepubli-
kového státu, včetně Sokolské or-
ganizace, po roce 1948 vymazána 
z našich dějin na dlouhých 40 let 
a ani dnešní demokratická společ-
nost, včetně školství, nemá velký 
zájem o navrácení paměti národa. 
Proto má bohužel většina občanů 
nedostatečné, nebo zkreslené in-
formace o vzniku a fungování prv-
ní republiky – tedy o období, kdy 
se Československá republika řadila 
v mnoha směrech k nejrozvinutěj-
ším státům na světě. 

Česká obec sokolská měla vý-
znamný vliv na rozvoj občanské 
společnosti nejen ve sportovním 
prostředí, ale i kulturním a spo-
lečenském. Sokolské jednoty po-
stupně vznikly ve všech městech 
a většině obcí a vesnic. Sokolská 
organizace dokázala do r. 1948 
vybudovat přes 3 000 sportovišť 
a sokoloven, čímž vznikla nej-
hustší síť sportovišť na jednoho 

obyvatele na světě. Sokolovny 
se staly centry sportovního, kul-
turního a společenského života 
– jako příklad mohou posloužit 
ulice, náměstí, části měst a obcí, 
které nesou název související se 
sokolskou činností. Takové stopy 
nalezneme v každém městě a vět-
ších obcích: Tyršova, Fügnerova, 

Sokolská, U Sokolovny a dal-
ší desítky místních sokolských 
osobností. 

Sokolská organizace měla pres-
tižní místo ve světových sportov-
ních organizacích a byla inspirací 
a příkladem pro mnohé „západní“ 
státy, kde začala vznikat státní 
sportovní koncepce. Sokolská my-
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šlenka se rozšířila, především díky 
československým emigrantům, 
do většiny kontinentů a i v součas-
né době stále fungují aktivní zahra-
niční sokolské organizace, zejména 
v USA, Kanadě, Austrálii, Francii, 
Švýcarsku, Rakousku, Německu, 
Polsku, Slovinsku, Slovensku aj. 

Samostatnou kapitolou jsou 
všesokolské slety, které prosla-
vily Sokol a Československou 
republiku po celém světě. Přede-
vším sokolské slety v letech 1920, 
1938 a 1948 se nesmazatelně 
zapsaly do historie Českosloven-
ské republiky a národa. Velkému 
strahovskému stadionu, vybudo-
vanému pro sokolské slety, patří 
stále světové prvenství jako sta-
dionu s největší cvičební plochou 
na světě (pozn. v současné době 
slouží plocha stadionu jako tré-
ninková plocha – je na něm vybu-
dováno 7 fotbalových hřišť).

Věříme, že Vás série článků 

o Sokole zaujme, s chutí si je pře-
čtete a zanechají ve Vás mimo jiné 
i hrdost nad tím, co český národ 
dokázal, což je v dnešní době více 
než potřebné. 

Autorský tým Sokolské župy 
plukovníka Švece

Dva zakladatelé Sokola Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner. 

Obálka historického Věstníku

Třebíčsko - Příslušníci Hasič-
ského záchranného sboru Kra-
je Vysočina, členové jednotek 
dobrovolných hasičů nebo za-
městnanci hasičských jednotek 
podniků zasahovali v roce 2011 
u 1703 událostí na území okresu 
Třebíč. Z daného celkového po-
čtu bylo 138 požárů s předběž-
nou přímou hmotnou škodou 
14 872 200 korun. Včasným zá-
sahem se podařilo uchránit hod-
noty ve výši 84 277 000 korun.

Musí se otáčet
Ve srovnání s okolními okresy 

patří hasiči na Třebíčsku k těm 
nejvytíženějším. Více zásahů 
měli už jen hasiči na Jihlavsku 
(1741). Z historického hlediska 
bohužel požárů přibývá. Za po-
slední tři roky jejich počet stoupl 
o 39. Nutno také přiznat, že v le-
tech 2002 – 2008 hořelo přece 
jenom častěji. Požáry si bohužel 
vyžádaly i jednu obět. Dne 29. 
května v Račerovicích. Příčinou 
požáru byla nedbalost majitele 
domku při ohřívání jídla na ku-
chyňském sporáku. 

Nejčastější příčinou vzniku 
ohně je stále nedbalost dospě-
lých osob při zacházení s lokál-
ními spotřebiči a zdroji tepla, při 
kouření a při rozdělávání ohňů 
v přírodě. Takových požárů loni 
vzniklo 49. Druhé místo okupu-
jí provozně technické závady na 
strojích a automobilech. Kvůli 
těmto příčinám vyjížděli hasiči 
čtyřicetkrát. Následuje hra dětí 

Hasiči i v roce 2011 měli práce více než dost

s otevřeným ohněm či zábavnou 
pyrotechnikou. 

Kde všude hořelo
Mezi největší požáry na Tře-

bíčsku se už tradičně zařadil 
požár dílny v Babicích. Hořelo 
tu hned dvakrát. Dne 3. ledna 
oheň způsobil škodu majiteli za 
1 005 000 korun. Příčina požá-
ru – úmyslné zapálení. Podruhé 
v Babicích hořelo 25. září. Oheň 
způsobil škodu ve výši 1 007 000 
korun. Příčina požáru? Opět 
úmyslné zapálení.

Další velký požár vznikl v by-
tovém domě v Jemnici 1. března a 
způsobil škodu ve výši 1 654 000 
korun. Osm osob muselo být z 
domu evakuováno. Příčinou byla 

neopatrnost při používání lokál-
ního spotřebiče na tuhá paliva. 

Technická závada elektrospo-
třebiče v bytě panelového domu v 
Třebíči v Mládežnické ulici byla 
příčinou požáru 27. července. 
Oheň způsobil majitelům škodu 
ve výši 1 001 000 korun. Čtrnáct 
osob muselo být z panelového 
domu evakuováno.

Technická závada způsobila i 
požár lisu na slámu s následným 
požárem na poli. Stalo se 12. srpna 
ve Lhoticích. Vzniklá škoda byla 
vyčíslena na 1 350 000 korun.

Požár rodinného domu s díl-
nou v Budišově z 25. listopadu 
byl požárem s největší škodou 
v roce 2011 na okrese Třebíč 
(1 800 000) korun. Příčinou po-

žáru bylo ponechání otevřených 
komínových dvířek v kotelně.

Ještě v živé paměti máme po-
žár historické sýpky v Dolních 
Vilémovicích v úterý 27. prosin-
ce. Oheň způsobil škodu ve výši 
1 100 000 korun. Příčina požáru 
je nadále v šetření.

Pole, louky, les
Požáry se v roce 2011 nevyhnu-

ly ani lesům a polím. V lesních 
porostech vzniklo čtrnáct požárů 
s přímou škodou na porostech asi 
45 500 korun. Tato škoda však 
není ještě konečná, neboť je nutno 
vyčkat na příští vegetační období, 
kdy mohou ještě některé stromy 
následkem požárů uschnout. Po-
žáry byl zasažen lesní porost a les-
ní hrabanka na celkové ploše 6,7 
ha. V 70 procentech se na příčině 
vzniklých požárů v lesním porostu 
podílela nedbalost osob při rozdě-
lávání ohnišť nebo při manipulaci s 
otevřeným ohněm včetně kouření. 

V roce 2011 vznikly i požáry 
na polích při žňových pracích, a 
to v devíti případech. Hořelo obilí 
a strniště na ploše přes 12 ha se 
škodou 503 000 korun.

Černý pátek
Zajímavá je i statistika, kdy 

hasiči nejčastěji vyjíždějí. Tím 
nejkritičtějším dnem, co se týče 
technických zásahů, je pátek. Na 
požáry je pak nejhorší úterý. Na-
opak nejklidnějším obdobím jsou 
pro hasiče víkendy.

Když už jsme se zmínili o tech-
nických zásazích, tak ty dnes tvoří 
drtivou část práce hasičů. Mimo 
dopravních nehod hasiči pomá-
hají odstraňovat následky nepří-
znivých klimatických podmínek 
(vítr, námraza, bouře provázené 
přívalovými dešti apod.), odstra-
ňují provozní náplně po doprav-
ních nehodách (ropné a jiné látky) 
a jsou na místě, je-li třeba fi rmám 
či občanům pomoci v nouzi. 

Tato činnost zaměstnávala hasi-
če v loňském roce již ze 75 procent 
celkového počtu událostí. Kon-
krétně v roce 2011 hasiči vyjížděli 
k 1 279 případům. Při nich došlo 
k usmrcení 24 osob. Ve spolupráci 
s rychlou lékařskou službou byla 
poskytnuta pomoc 326 zraněným 
osobám. Pomocí vyprošťovacího 
zařízení, které je ve výbavě hasičů, 
bylo vyproštěno a tím zachráněno 
236 osob (převážně u dopravních 
nehod). Jako každý rok, tak i v 
roce 2011 byla dobrá spolupráce s 
ostatními složkami integrovaného 
záchranného systému.

Zlatí dobráci
V roce 2011 vyjíždělo 403 jed-

notek sboru dobrovolných hasičů 
obcí k požárům a jiným mimo-
řádným událostem. Z tohoto cel-
kového počtu 178 jednotek sboru 
dobrovolných hasičů provádělo 
hašení u požárů. 

Vedení hasičského sboru a zasa-
hující jednotky HZS kraje Vysoči-
na si nemohou vynachválit vydat-
nou pomoc členů jednotek SDHO 
při požárech jak v objektech, tak 
v přírodním prostředí, kde je nej-
více zapotřebí fyzického vypětí a 
pomoci každého jedince. Zde je 
nutno upozornit, že jednotky PO 
zasahovaly i v rámci sousedských 
výpomocí na sousedních okresech. 

Zasahující členové jednotek 
SDH obcí na našem okrese strá-
vili u zásahů v roce 2011 celkem 
789 hodin.

 Z materiálu HZS připravil
  Petr Chňoupek

Hasiči jsou u všeho.  Ilustrační foto: HZS

Zdroj HZS

Naši předkové potřebovali 
také vědět, jaké bude poča-
sí, a to proto, aby mohli včas 
zasít nebo včas začít sklizeň. 
Měli ovšem jedinou možnost 
– pozorovat přírodu. Vý-
sledkem je spousta lidových 
pranostik, které možná platí 
i dnes. Jak vyšly pranostiky 
v loňském roce? Pojďme se na 
to podívat.

Květen
Prší-li na prvního máje, bude 

později sucho a neurodí se seno. 
Drobná přeháňka byla, ale napr-
šel sotva jeden milimetr. Násle-
dující týden moc nezapršelo, ale 
na konci května pršelo docela vy-
datně. Úspěšnost: 0%.

Pankrác, Servác, Bonifác (12. – 
14. května) jsou ledoví muži, Žofi e 

(15. května) je jejich kuchařka, ta 
jim zatopí. Ani jeden z pánů se le-
dově neprojevil. Nejchladněji bylo 
na Bonifáce, ale mráz to v žádném 
případě nebyl. Žofi e nezatopila, 
naopak se docela výrazně ochladi-
lo. Úspěšnost: 50%.

Ledoví muži spalují mrazem 
ovoce. I kdyby mráz přišel, jako-
že nepřišel, neměl by co spalovat. 
O to se postaral mráz na začátku 
května. Úspěšnost: 0%.

Déšť o letnicích (23. května) 
– slunce na Boží tělo. Na letnice 
bylo docela hezké počasí a ani 
nekáplo. Na Boží tělo pak trochu 
zapršelo.  Úspěšnost: 90%.

Na Urbana (25. květen) pěkný, 
teplý den – bude suchý červenec i 
srpen. Moc hezký den. Bylo jas-
no, ale teplota moc letní nebyla. 

Červenec a srpen byly poměrně 
mokré měsíce, hlavně pak červe-
nec. Úspěšnost: 5%.

Urban bývá studený pán. Rtuť 
teploměru vylezla na 21°C. Na 
konci května mohlo být přece jen 
tepleji. Úspěšnost: 10%.

Deštivý květen – žíznivý říjen. 
Květen až zas tak deštivý nebyl a 
říjen zas až tak suchý nebyl. Roz-
díl činil necelých dvacet milimet-
rů ve prospěch května. 

 Úspěšnost: 30%.
Úspěšnost za měsíc květen: 

22,57%

Červen
Jaký čas o Božím těle (23., 

června), takový bude po čtyřicet 
dní pořád. Na Boží tělo bylo ob-
lačno, teplo a přišla i slabá bouř-
ka. Další dny bylo vesměs podob-
ně. Úspěšnost: 90%.

Medardova (8. června) kápě, 
čtyřicet dní kape. Byl oblačný den 
a pršelo jak o život. Z následujících 
čtyřiceti dní zapršelo ve dvaceti pět 
případech. Úspěšnost: 63%.

O svatém Barnabáši (11. červ-
na) bouřky často straší. Bouřka 
ten den nepřišla, dost bouřilo pár 
dnů před. Úspěšnost: 30%.

Od svatého Víta (15. června) až 
k Janu (24. června) - mnoho deš-
tě. Pršelo skoro každý den a na-
pršelo něco přes třicet milimetrů.

 Úspěšnost: 100%.

Na svatou Agripinu (23. června) 
odpočívej jen ve stínu. Tento den 
patřil k těm teplejším v červnu, ale 
25°C není zas až taková teplota na 
stín. Úspěšnost: 50%.

Na Jana (24. června) bez deště, 
bude pěkně ještě. Tento den doce-
la slušně pršelo a následující dny, 
až na výjimky, nebyly nic moc.

 Úspěšnost: 100%.

Jaký je Petr a Pavel (29. červ-
na), takový bude i Havel (16. říj-
na). Svatý Petr a Pavel přinesli 
velmi krásné a teplé počasí. Na 
Havla bylo také krásně a na říjen i 
docela teplo.

 Úspěšnost: 100%.
Úspěšnost za měsíc červen: 

76,14%.
 

Text a foto HoN:
 PETR CHŇOUPEK
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