Vzpomínková cykloštafeta Proskovice - Rožnov
Naše T. J. uspořádala vzpomínkovou cykloštafetu z Proskovic do Rožnova jako projev úcty
četaři Františku Koutnému, poručíku letectva Jaroslavu Matějovi a dalším členům vedení
Obrany národa, kteří byli popraveni v roce 1942 v Berlíně za protinacistický odboj.
V sobotu 27. května se ráno u Památníku obětem 1. a 2. světové války v Proskovicích sešlo
18 cyklistů včetně hostů. Pod vedením Martina Kunze jsme se vydali na trasu. První zastávka
byla v Příboru u Památníku letců, kde jsou zapsána jména 49 letců, kteří padli v boji proti
nacistům. 11 z nich byli členové Sokola a 4 příslušníci Obrany národa. U památníku jsme se
setkali s dalšími účastníky štafety. Karel Sýkora stručně připomenul historii odboje za 2.
světové války i tohoto místa, což si cyklisté se zájmem poslechli. Toto zastavení vdechlo naší
sportovní akci kouzlo významu dějin našeho národa a připomnělo nám statečnost rodáků
našeho kraje v boji za svobodu.
Do Rožnova pod Radhoštěm pokračovalo 16 cyklistů a jeden koloběžkář, ostatní účastníci se
vrátili zpátky. Naše trasa pak vedla podél řeky Lubiny až do Lichnova a Veřovic, kde nás čekal
první větší kopec. Dále jsme vystoupali na rozcestí U pramene Jičínky. Následující strmé
klesání nás dovedlo až na Dolní Paseky, kde byla větší přestávka. Pak jsme v pohodě dojeli do
cíle naší trasy na Masarykovo náměstí v Rožnově pod Radhoštěm k soše T. G. Masaryka.
Účastníci cykloštafety, mezi nimiž byly děti i senioři, podali skvělé výkony, vždyť ujeli na kole
do Rožnova 50 km a vystoupali do výšky 695 m n.m. V Rožnově se cyklisté rozdělili, někteří
jeli zpátky autem, šest cyklistů se vydalo na kole zpátky do Proskovic přes Pindulu. A tři
nejzdatnější – Ondra, Víťa a Petr – jeli i zpět domů kolem pramene Jičínky a navíc si ještě
vyšlápli na vrchol Velkého Javorníku.
„Karlovi moc děkuju za skvělou akci. Krásný výlet na kole, navíc měl myšlenku. Užila si to
celá naše rodina a myslím, že nejen my“, napsala Hanka velmi výstižně za nás za všechny.
A na závěr něco z historie: Proskovičtí občané a členové Sokola František Koutný a Jaroslav
Matěj byli dne 24. 9. 1942 v Berlíně popraveni za velezradu. Oba se od roku 1939 zapojili do
činnosti ilegální odbojové organizace Obrana národa, jež byla úzce propojena s
Československou obcí sokolskou. Koutný byl železniční úředník a švagr proskovického učitele
Matěje. Byli pověřeni mj. zavedením štafetového spojení se zemským velitelstvím Obrany
národa. To mělo být zajištěno pomocí skupin automobilů a cyklistů z Moravské Ostravy přes
Místek a Frenštát pod Radhoštěm do Rožnova a dále přes Valašské Meziříčí do Hranic na
Moravě.
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