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Úvodní slovo aneb léto budiž pochváleno
Kde se vzalo, tu se vzalo – LÉTO. Tedy spíš takové „půlléto“
nebo „hezký podzim“, jak říkají škarohlídi. Ale nebude to tak zlé,
myslím. Podle čeho se vlastně pozná, že je léto? Třeba podle toho,
že školáci mají prázdniny. A ty už začaly! Nebo podle toho, že
fotbalisti mají letní přestávku. A já už na hřišti žádného neviděl
několik týdnů, takže mají! Taky se to dá posoudit podle toho, že
hasičské Vítání léta v Soběhrdech se stalo historií. I tahle podmínka
je splněna! A obvykle se v létě plní zahrádky a terásky hospůdek
a restaurací. I ta soběhrdská teď bývá většinou plná! Ba jo, myslím,
že léto je opravdu tady. Ba ne, jsem si jistý, že je tady.
A myslím, že bude hezké jako každé. Méně starostí, více
radostí. Hodně sluníčka, málo šera. Grilování, koupání, houby,
vůně sena a posečené trávy…
Užijte si léto.
Pavel Bartík
Komplexní pozemková úprava
Pozemkové úpravy jsou jedním z klíčových faktorů pro rozvoj
venkova. Jsou v podstatě jediným nástrojem ke scelení a zpřístupnění pozemků jejich vlastníkům i uživatelům a k obnovení a zanedbané a poničené krajiny. Provedení komplexní pozemkové úpravy
v daném katastrálním území je cestou, jak zlepšit možnosti obdělávání zemědělské půdy. Pozemkovou úpravou se ve spolupráci s obcí
a vlastníky prostorově a funkčně uspořádávají zemědělské pozemky,
scelují se nebo dělí a zabezpečuje se jejich přístupnost a využití,
vyrovnání hranic a vytvoření podmínek pro racionální hospodaření
vlastníků půdy. V těchto souvislostech se uspořádávají vlastnická
práva a související věcná břemena. Přitom dojde k geodetickému
zaměření všech zemědělských pozemků a k promítnutí skutečného
stavu do katastru nemovitostí a odstranění nesouladů.
V průběhu pozemkových úprav se posuzuje cestní síť a obnovují se potřebné původní cesty nebo se navrhují nové cesty tak,
aby co nejlépe zpřístupňovaly zemědělské i lesní pozemky a plnily
i funkci spojení mezi osadami. Pro vlastníka to může znamenat
zvýšení tržní ceny jeho pozemku. Doprovodnou zelení a úpravou
vodních poměrů se zvyšuje ekologická stabilita krajiny.
Je velice důležité upozornit, že veškeré geodetické, projekční
i stavební činnosti jsou hrazeny ze státního rozpočtu nebo ze
zdrojů EU v rámci „Programu rozvoje venkova“.
Obecní zastupitelstvo se po zvážení významu pozemkových
úprav pro vlastníky pozemků a pro obec rozhodlo zapojit do
projektu Komplexních pozemkových úprav. Pro podání žádosti
o provedení komplexní pozemkové úpravy v daném katastrálním území (v našem případě se jedná o dvě katastrální území
Soběhrdy a Žíňany) je potřeba souhlas vlastníků alespoň poloviny
celkové výměry zemědělské půdy v daném katastrálním území.
Pokud se ho nám podaří získat a bude naše žádost zařazena do
programu, pak pozemkový úřad svolá úvodní jednání, na které
budou pozváni všichni vlastníci zemědělských pozemků daného
katastru. Na tomto jednání vlastníci zvolí sbor zástupců, který
bude hájit jejich zájmy po dobu provádění úprav. Vlastníci pak
budou zvaní pouze na zjišťování hranic pozemků, projednání
návrhu a závěrečné jednání.
Maciej Kucharski
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Založení sadu nových občánků Soběhrd
V sobotu 4. května 2013 bylo v Soběhrdech přivítáno 26 nových
občánků. Byla to historicky první událost v novém sále obecního
domu. Sál prošel velkou zatěžkávací zkouškou, vítání občánků si
nenechalo ujít velké množství lidí a sál tak byl zaplněn do posledního místa.
Občánci od Obce dostali netradiční dárek, a to strom. Sazenice
jabloně jako symbol života, symbol vesnice… Každý si mohl rozmyslet, zda si stromek zasadí doma na zahrádce nebo zda si strom
přijde zasadit do obecního sadu na kraji Soběhrd. Na tomto místě
dříve stával třešňový sad, kam si chodily hrát děti ze školy.
V neděli 5. května 2013 byli do tohoto sadu pozváni zahradníci, aby rodičům pomohli se sázením stromků. Většina rodičů se
rozhodla stromek zasadit právě v tomto sadu. A děti ze soběhrdské školy, dnes už babičky a dědečkové malých občánků, mnohdy
podali pomocnou ruku.
Každý strom je opatřen dvěma cedulkami, ze kterých se dozvíte
jednak odrůdu jabloně, a dále komu tento strom patří. Určitě
se do sadu dojděte podívat a prohlédněte si stromek Haničky,
Kubíka, Barunky, Davídka nebo třeba Vašíka ☺
Bude zajímavé sledovat, jak nám naši občánci porostou a jak
porostou jejich stromy. Za pár let to třeba bude místo, kde holky
na 1. máje dostanou svojí první pusu pod rozkvetlým stromem… Uvidíme, kam nám cesty osudu občánky zavedou. Při
pohledu na tenhle sad ale vždycky budou vědět, odkud pochází
a kde jsou doma!
Václava Baštářová

Soběhrdský fotbal na vrcholu
V červnu jako obvykle skončila fotbalová sezona soběhrdským
fotbalistům. Ta letošní byla opět úspěšná jako několik předchozích. Vlastně byla úplně nejúspěšnější v jednapadesátileté historii
fotbalového klubu.
Soběhrdský A tým dospělých vyhrál okresní soutěž III. třídy,
což se dosud v historii nikdy nepodařilo. V minulosti několikrát
skončilo mužstvo na druhém místě, ale mezi prvním a druhým
místem je velký rozdíl. Hlavně v touze vítězit a ve vyrovnanosti
výkonů po dobu celých deseti měsíců, kdy se soutěž hraje. Mužstvo navíc přidalo účast v semifinále poháru Okresního fotbalového svazu, kde mu postup do finále utekl jen o vlásek. Oslavy,
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jak už to v takových chvílích bývá, byly velké. Došlo samozřejmě
na pokřiky, zpěv bojových chorálů i vítězné doutníčky v kabině.
Všem klukům patří velká gratulace a poděkování za vzornou
reprezentaci obce na okrese. Přejme jim, aby jim výborná parta
vydržela a i v příštích sezonách váleli jako letos.
B mužstvo dospělých sice žádné trofeje nesbíralo, ale splnilo
to, co se od něj očekává. V klidu, v pohodě a většinou i v dobré
náladě umožnilo zhruba dvaceti chlapům, aby se proběhli, udělali
si žízeň, poseděli a moudře pohovořili. To není málo.
Soběhrdské mladé naděje letos hrály okresní soutěž starší
přípravky a vedly si opět velmi dobře. Skončily nakonec na pátém
místě z jedenácti účastníků, když do poslední chvíle bojovaly
o čtvrté místo, které jim nakonec uniklo jen o skóre. K tomu je
ještě třeba ocenit výkony starších hráčů, kteří hostují v Přestavlkách a Teplýšovicích a někteří už pomalu dorůstají do věku, kdy se
budou alespoň do přípravy zapojit s dospělými.
Vzhledem k materiálním podmínkám, které je možné označit
jako jedny z nejhorších na okrese, je třeba před výsledky soběhrdských fotbalistů smeknout: „Hoši, děkujem…“ Snad to i pro
svazové funkcionáře může být důkazem, že ve sprchách se fotbal
nevyhrává.
Pavel Bartík
Blíží se další Železný dědek
Cyklistická akce, která je nepřetržitě od roku 1966 spjata s naší
obcí, je za dveřmi. Letos, v neděli 18. srpna, to bude již osmadvacátý ročník této cyklistické legendy, na kterou se každý rok sjíždějí
cyklisté ze všech koutů republiky. Loni jich už bylo téměř 300.
Soběhrdy jsou pro závod klíčovým prostorem. Odehrává
se tady hlavní kulturně-sportovní program. Pro děti jsou připraveny skákací hrady a pro doprovod závodníků pak různé
soutěže, jako je tip na nejlepší čas na hlavní, stokilometrové trati
nebo dávný zvyk hodu holínkou, který objevili Otcové zakladatelé závodu, Antonín Janoušek, Jaroslav Kraus, Zdeněk Rada
a Karel Šindler.
Na fyzicky náročnou a technicky obtížnou trať je dobré se
připravit. Zvlášť na její „plnou“ variantu, tedy čtyř okruhů, které
čítají celkem 100 kilometrů, pro ženy pak 50 kilometrů. Pro
občany Soběhrd je ale připravena speciální kategorie O pohár
průjezdových obcí na 25 kilometrů, která je určena pouze pro
obyvatele obcí na trase závodu. Soběhrdy tak měří síly s Kozmicemi, Teplýšovicemi, Kochánovem, Okrouhlicemi, Dlouhým
Polem, Boušicemi, Benešovem (Vlašimská ulice) a Bedrčí. Loni
tuto kategorii opanoval Karel Kotek v čase 47:35. O více než
minutu později proťal cílovou pásku Radek Vlasák a stupně pak
uzavřel Jaroslav Sládek z Kochánova.
Kdo se nechce účastnit závodů, může se přijít podívat na
sportovní výkony. A že je na co se dívat. Do Soběhrd se každý rok
sjíždí ti nejlepší amatérští závodníci z České republiky. Mezi ně
již po třetí zavítá i nejúspěšnější paralympijský cyklista všech dob,
Jiří Ježek, letošní účastník časovky nejslavnějšího závodu planety
Tour de France.
Na Železném dědkovi se také jezdí Český pohár hendikepovaných cyklistů, kategorie handbike. Na trati se tedy rychlostí až kolem
70 km/h prohánějí formule, jak se těmto vozítkům říká, s pololežícími jezdci. Celé dění pak komentuje moderátor akce, který má
skvělý přehled o aktuálním dění na trati z doprovodných vozů.
Velkou podívanou je vyřazovací závod čtveřic, který se odehrává
bezprostředně po závodě. Nese název Soběhrdská 653. Toto číslo
symbolizuje počet let uplynulých od první zmínky o naší obci.
Akci pořádá od roku 2008 občanské sdružení ČESYK z nedalekých Čerčan. Převzalo štafetu od dlouholetého pořadatele, pana
Antonína Fialy. „Železný dědek je součást naší cyklistické paměti
– pro mnohé z nás znamenal první seznámení s opravdovou
cyklistikou. Konec prázdnin byl prostě vždy vyhrazen tomuto
závodu,“ říká předseda sdružení Tomáš Povolný. Na akci vás
srdečně zveme.
Více informací naleznete na webu závodu: http://www.cesyk.
cz/zeleznydedek/
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Kategorie a vzdálenosti
– Handbiky 2 kola 50 km
– O pohár průjezdových obcí (pouze obyvatelé průjezdových
obcí) 1 kolo 25 km
– Open 2 kola 50 km
– Retro 1 kolo 25 km
– VIP (pouze partneři ŽD) 2 kola 50 km
– Stíhačky 15 – 18 let 2 kola 50 km
– Hoši 15 – 18 let 3 kola 75 km
– Děvčata 19 – 39 let 2 kola 50 km
– Mladé paní 40+ let 2 kola 50 km
– Tandemy 2 kola 50 km
– Sokolíci 19 – 29 let 4 kola 100 km
– Chlapi 30 – 39 let 4 kola 100 km
– Mistři 40 – 49 let 4 kola 100 km
– Dědkové 50 – 59 let 4 kola 100 km
– Železní dědkové 60+ 4 kola 100 km
Časový rozpis
8:30 začátek prezentace
9:30 konec prezentace
10:00 start Českého poháru handbike
10:15 start kategorií VIP, O pohár průjezdových obcí a “retro”
10:30 start hlavního závodu, kategorií “open” a “tandemy zrakově
postižených”
10:40 hod holínkou (program pro diváky)
11:05–11:10 průjezd do 2. kola, spurtérská prémie o 250 Kč
11:45–11:50 průjezd do 3. kola, spurtérská prémie
12:20–12:25 průjezd do 4. kola, spurtérská prémie
13:00–13:05 cíl
13:45 Soběhrdská 653 – vyřazovací sprint čtveřic o 7 000 Kč
14:30 vyhlášení výsledků závodu
15:00 vyhlášení Soběhrdské 652
15:15 tombola a volná zábava
Marek Tupý, ČESYK
Bronz z Vídně
Dne 22. 6. 2013 se 5 hráčů Darts Clubu Mezihoří a tříčlenný
doprovod zúčastnilo Austrian Open Vienna 2013 v klasických
šipkách. V juniorkách nás reprezentovala Denisa Dadová. Nebyla
nasazena, proto hrála již osmifinále. Po pěkném výkonu lehce
zdolala hráčku ze Srbska 3:0. Ve čtvrtfinále také vyhrála 3:0 nad
reprezentantkou Ruska Innou Ramonovou. Semifinále dopadlo
pro Denisu bohužel smolně, když se v zápase s Lidií Kolesovou
(Rus) pozdější vítězkou celého turnaje ujala vedení 1:0, pak
však nedablovala a prohrála 1:3. I tak je konečné třetí místo pro
Denisu veliký úspěch a trénink Denisy je již vidět. A co dostala za
3. místo? Diplom, skleněnou plaketu, poukaz na šipkové zboží za
20 euro a tričko. V kategorii mužů se našim hráčům moc nedařilo. Konečné pořadí našich hráčů: 33. Perner Patrik, 65. Zvára
Roman, 65. Šmíd Jan a 129. Útrata Bronislav. Celkovým vítězem
turnaje se stal Holanďan Remco van Eiden. Na tomto turnaji hrálo
222 hráčů a hráček.
Mirek Zvára
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Pouťové odpoledne v Žíňánkách
SDH Žíňany pořádá v sobotu 17. srpna od 14.00 hodin
již 12. ročník pouťového odpoledne pod Lípami na návsi
v Žíňánkách. Po úvodním hrané scénce místních hasičů
vystoupí oblíbený dechový soubor Vranovanka. Od 19°°
se představí jedna z nejpopulárnějších skupin současného Benešovska - mladá kapela ATD. Večerní blok bude
patřit skupině Šakalí dech.
Zábava pro malé i velké. Na místě lze zakoupit pamětní
turistické známky.
Srdečně zvou pořadatelé.
Jan Šíma
Okrsková soutěž v požárním sportu v Soběhrdech
Sbor dobrovolných hasičů v Soběhrdech letos slaví 120 let své
existence a z toho důvodu jsme se přihlásili k pořadatelství letošní
soutěže v požárním sportu pro okrsek Čerčany. Závod se uskutečnil dne 18. 5. 2013 na místním fotbalovém hřišti. Soutěž se
skládala tradičně ze tří disciplín, kterými jsou pořadová příprava,
běh na 100m s překážkami a požární útok. Celkem se zúčastnilo
13 družstev ze 7 okolních sborů. Naše SDH postavilo na start
dvě mužská a jedno ženské družstvo. Muži mladší obsadili velmi
pěkné druhé místo, muži starší se umístili na šesté příčce a ženské družstvo skončilo taktéž na místě druhém. Dosáhli jsme
i výrazných individuálních úspěchů, kdy Kristýna Sahulová a Filip
Sobotka vyhráli nejrychlejší běh na 100m s překážkami ve svých
kategoriích a Martin Šašek obsadil místo třetí. Celé odpoledne nás
provázelo krásné počasí a příjemná atmosféra. Děkujeme všem,
kdo si našli cestu a přišli naše týmy podpořit.
Filip Sobotka

Blahopřejeme
3. 8. Růžena Měrková, Soběhrdy
Zapište si do kalendáře
27. 7. 20. ročník Mezihoří Open 2013 aneb Vítěz bere všechno
17. 8. Pouťové odpoledne v Žíňánkách
18. 8. cyklistický závod Železný dědek
24. 8. Zlatá husa bedrčská
31. 8. Rozloučení s prázdninami v Soběhrdech
7. 9. Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu
6. 10. 230. výročí založení Sboru československé církve
evangelické v Soběhrdech
Letní kino Mezihoří
3. 8. 21:00 (po setmění) Interstate 60 (Dálnice 60), 112 min,
komedie, road movie
24. 8. 20:30 (po setmění) Atlas mraků (2012), 172 min,
mysteriózní sci-fi
7. 9. 20:00 (po setmění) Na zlatém jezeře (1981), 109 min,
poetický
Víte, že…
V loňském roce jsme v Soběhrdech vytřídili celkem
34,637 tun separovaného odpadu, za což jsme od společnosti
EKO-KOM, a.s. obdrželi celkem 113 383,50 Kč. Docela dobrý
důvod, proč třídit, že?
Pohádkový les v Soběhrdech
Na začátku června se měl v Soběhrdech uskutečnit Pohádkový
les pro děti. Jelikož se celá republika potýkala s vydatnými dešti,
Pohádkový les jsme zrušili. Aby to dětem nebylo líto, uspořádáme Pohádkový les znovu, a to poslední prázdninovou sobotu
31. srpna. Rozloučíme se s prázdninami, zasoutěžíme si a opečeme buřtíky. Snad už nám to počasí dovolí…

Pozvánka na 20. Mezihoří Open 2013
DC Mezihoří pořádá dne 27.7.2013 (sobota) jubilejní již
20. ročník Mezihoří Open 2013 aneb Vítěz bere všechno. Turnaj je bodovaný jako Regional ČŠO. Všechny srdečně zvou
pořadatelé. Mohou si zde zahrát všichni bez omezení. Více
zde www.dcmezihori.webnode.cz
Dne (sobota) 27. července 2013
Místo: KD Mezihoří, okres Benešov u Prahy
Prezentace, hlavní program:
Jednotlivci (hlavní program) a rychlostní soutěž do 10:00 h.
Neregistrovaní od 9:00 do 14:00 hodin, páry do 13:00 hodin
Startovné: Jednotlivci 100 , páry 120, neregistrovaní a rychlostní 20 korun
Ceny: Jednotlivci
1. - 100 % vybraného startovného
2. - 2000 korun
3. - 1000 korun
4. - 200 korun
Ostatní soutěže: věcné ceny a pro páry vítěze i finanční cena
Neregistrovaní a rychlostní soutěž si mohou hráči předehrát
24. – 26. 7. 2013 od 18:00 – 21:00 hodin.
Mirek Zvára
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Ohlédnutí za oslavami 120 let SDH Soběhrdy
V sobotu 29. června se konaly oslavy 120. výročí založení Sboru
dobrovolných hasičů v Soběhrdech a Vítání léta. Při dopolední
oficiální části jsme důstojně vzpomenuli na významné události
v historii sboru, taktéž na všechny členy, dále byl zástupci katolické a evangelické církve požehnán nový hasičský prapor a byly
předány vyznamenání zasloužilým členům. Slavnostním průvodem jsme došli až na náves Na Poustkách, kde byla uspořádána
soutěž historických stříkaček.
Mohli jsme vidět mezihořskou a žíňanskou koňku, petroupimskou
Sigmu, vranovskou a soběhrdskou „Erenu“, bedrčskou osmičku
a relativně mladé dvanáctky ze Soběhrd a Přestavlk. A hlavně se nám
ukázala naše „Ebrtka“, která měla po dlouhých desetiletích a hlavně
po rozsáhlé opravě obnovenou premiéru. A zvládla jí na výbornou,
možná i díky hvězdnému týmu, který s ní soutěžil! Toto družstvo
zasloužilých hasičů oprávněně získalo první místo. Opravu Ebrtky na
své náklady provedla firma Auto S.V.A., za což jim patří velký dík!
Po soutěži již probíhalo klasické Vítání léta, jak ho známe
z minulých ročníků. Odpoledne jste si mohli zazpívat s Vranovanku, v tombole vyhrát pěkné sousoší jelenů nebo ochutnat dobroty z grilu a vše zalít čtyřmi druhy piva. Večer pak ještě taneček
s kapelou Proměny a pak hurá na kutě!
U příležitosti oslav jsme nechali vyrobit památeční půllitry,
otvíráky a zapalovače. Pokud jste si je zapomněli koupit, řekněte
některému ze sousedů hasičů, jsou ještě k mání.
Ráda bych zde poděkovala všem lidem, kteří se na přípravách
a na průběhu oslav jakkoli podíleli. Práce bylo více než dost, ale
stálo to za to!
Další velké díky patří sponzorům, bez nichž by oslavy nemohly
být uspořádány v takovém rozsahu. Děkujeme následujícím
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firmám a podnikatelům: Auto S.V.A., Wifcom, Agro Přestavlky,
Axis m, Mydlářka, Danone, Mirmil, Jiskra, Revit, Maciej Kucharski, Martina Kucharská, František Sobotka, Josef Šíma, Ladislav
Kuchta st., Marie a Josef Kuchtovi, Luboš Rezek, Stanislav
Vnouček, Roman Hřebíček a Roman Řepásek.
Václava Baštářová
Legionář Josef Rosa
(14. 7. 1896 – 5. 5. 1940)
V Kronice obce vydané při
příležitosti oslav 650. výročí první
písemné zmínky o Soběhrdech
jsou otištěny vzpomínky italského
legionáře Antonína Krejcárka
z Mezihoří. Domnívám se, že
i přes značný časový odstup je
vhodné připomínat legionářské
tradice. Období po roce 1948
nepřálo uchovávání paměti o legionářích, zvláště těch ruských, kteří
byli v bolševické ideologii považováni za kontrarevolucionáře,
aproto vládla snaha vymazat toto hrdinské období naší historie
z národní paměti. Josef Rosa z Žíňan čp. 8 poskytl zpracované
paměti svého otce Josefa Rosy z jeho působení v ruské legii
u 8. střeleckého pluku a byla by škoda, kdyby se tyto vzpomínky
ztratily v propadlišti dějin.
15. dubna roku 1915 narukoval Josef Rosa k 28. pluku zeměbrany do Lince v Horních Rakousích k výcviku a již 1. června
tohoto roku byl poslán na ruskou frontu. 7. července 1915
v 7 hodin ráno byl se 7 000 vojáky zajat u Kraśniku (asi 50 km
na jihozápad od Lublinu v Polsku). Rusové zajatce rozdělili na
oddíly. Rosa s pátým oddílem byl poslán do Brestu Litevského,
kde bylo později sjednáno mezi Ruskem a Německém příměří
a potom mír.
Tam pracoval s jinými zajatci v lesích, kde káceli dříví a dělali
z klád překážky okolo opevnění. V těchto místech mělo dojíti
k boji Rusů a Němců. Město Brest Litewski se později dostalo
do rukou Němců bez boje, protože Rusové ustupovali do vnitrozemí. Zajatci šli 14 dní pěšky o hladu, mnozí nemocní, živice
se pouze brambory, které na polích nadloubali a vařili. Umdleni
a vysíleni se dostali k nádraží, kde vlaky vezly běžence. Tam
nasedali, kde jaké místo bylo i na střechy vagonů zajatci.
Tak se dostal i Josef Rosa se svými druhy do Minska. Tam
se očistili, Čechy vybrali zvlášt a poslali na okopy 8 km za
frontu, kde pracovali od slunka do slunka po celý rok. Roku
1916 byl Josef Rosa přidělen jako kovář do Minska. Bylo tam
asi 80 řemeslníků různých národností, z nich bylo 20 Čechů.
Vypravovalo se tam, že se tvoří české pluky.
Josef Rosa s osmi soudruhy se také přihlásili vstoupiti do
české družiny. Rusové však je propustiti nechtěli, a proto
někteří utekli. Roku 1917 byli dobrovolci posláni k českým
plukům a tak se dostal J.Rosa 29.9.1917 k 8. pluku slezskému
(od 28. července označován jako 8. střelecký), který se utvořil
v městečku Bariševce na Ukrajině (asi 70 km jihovýchodně od
Kyjeva). Správně se 8. střelecký pluk (Slezský) vytvořil v městě
Borispolu asi 50 km jihovýchodně od Kyjeva jako 4. záložní
prapor československé střelecké brigády a v Bariševce probíhal
výcvik. Tam prodělali výcvik český i ruský a potom dva prapory

českých dobrovolců poslali do Dárnice, kde byli rakouští zajatci
a mnoho skladišť, aby konali strážní službu. Za ruské revoluce
bojovalo ukrajinské vojsko proti bolševikům, ale čeští dobrovolci byli neutrální. Ukrajinci ustupovali, ale když se spojili
s Němci, museli ustupovat bolševici a čeští dobrovolci šli dále
do Ruska. Za několik dní se dostali do Pizjatina, kde se soustředily obě české divise. Dál bolševici nechtěli české vojsko pustit
a žádali, aby jim byly vydány zbraně. Čeští dobrovolci však
zbraně nevydali dle rozkazu p. T.G.Masaryka, že každý český
voják se musí dostat do Vladivostoku a do Francie, odhodlali se
prodírat se tam i se zbraněmi.
K tomu však hned nedošlo a přes velký nátlak českého vojska
propustili 8. a 5. pluk a ostatní pluky, které byly neměly spojení, musely se probíjet k sobě, válka se rozšířila po celé Sibiři
a trvala skoro rok. Tenkráte jednotlivé české oddíly byly od
světa odříznuty a čeští dobrovolci nevěděli, že doma mají samostatnost. Až v r. 1919 bylo českým legionářům přislíbeno, že se
v roce 1920 mohou dostat do vlasti. Tyto dva pluky se dostaly do
Vladivostoku v červnu roku 1918 po dlouhé cestě přes Samaru,
Ufu, Čeljabinsk, Omsk, Kurgan, Petropavlovsk, Novonikolajevsk,
Krasnojarsk, Irkutsk, Čitu a Charbin. Snaha bolševiků odzbrojit
a zničit legionáře vedla k tomu, že se oba pluky dlící ve Vladivostoku připravené k transportu do vlasti rozhodly k akci a vystoupily proti bolševikům. Pod ochranou spojeneckého loďstva ovládly
27. června 1918 město, zahájily boj za návrat na západ a spojení
s hlavními československými silami na Urale a v Povolží. Pro
otevření sibiřské magistrály bylo nutno ovládnout město Nikolsk
Usirijský (asi 70 km od Vladivostoku), který byl dobyt 5. července
1918 především vojáky 8. střeleckého pluku. První transporty
věkově starších a invalidních vojáků z 8. střeleckého pluku odjely
na italské lodi už 15. ledna 1919 nebo za měsíc na anglické
lodi. Většina 8. střeleckého pluku nastoupila cestu domů až
6. června 1920.
Tak Josef Rosa prožil v Rusku celých 5 roků a procestoval,
poznal různé země a národy, o kterých před válkou nikdy neslyšel. Za celé tři roky byl se svými druhy jenom 1 měsíc v ruských
kasárnách a 1 měsíc v čínských. Jejich kasárna byla ve vlaku.
Bylo-li třeba bojovati, byly vlaky opuštěny a po boji je zase čeští
dobrovolci obsadili a jeli dále, kam bylo potřeba. Tak to trvalo
přes 2 roky.
Cestu do vlasti vykonal Josef Rosa se svými druhy jako cestu
kolem světa. Z Benešova vyjel přes Rakousko, Polsko, Rusko,
Mongolsko, část Číny a z Ruska přes Tichý oceán do Ameriky
za 16 dní. Na lodi bylo 3000 mužů. Potom přes Ameriku jel
6 dní vlakem a z Ameriky za 16 dní Severním ledovým mořem
do Hamburku a přes Německo do Čech na Plzeň, Prahu a do
Opavy, odkud byl propuštěn na 3 měsíční dovolenou.
Tak se dostal Josef Rosa za 5 roků a 5 měsíců domů. Za tu
dobu prožil mnoho strádání a nebezpečí a vzpomíná svých
kamarádů, kteří padli v bojích, zvláště na Sibiři, kde odpočívají
nespatřivše již své drahé a svou osvobozenou vlast.
V textu jsem provedl drobné úpravy, upřesnil některé údaje
a doplnil informacemi ze vzpomínek vojína Františka Maška,
který také sloužil u 8. střeleckého pluku ruských legii. Tyto
vzpomínky vyšly tiskem ve Sborníku vlastivědných prací
z Podblanicka, svazek 41 z roku 2001 „Českoslovenští legionáři
z okrasu Benešov“ v redakci Evy Procházkové. Pro odlišení od
původního textu jsou mé poznámky psané kursivou.
Maciej Kucharski
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