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Úvodní slovo
Aneb starosti pana starosty
Dnes by se slušelo úvodní slovo nazvat spíše radosti
pana starosty. Mám pocit, že se v obci věci dějí správným směrem. Ne, že by nebyly problémy, ale kde
nejsou. A reálně vzato se máme v Soběhrdech dobře.
Kromě přicházejícího jara mi dělá radost zejména
zapojení občanů do dění v obci. V dubnu bude společná
brigáda na úklid okolí a sportovci se pustili svépomocí
do stavby kabin. Ať mi někdo vypráví o lhostejnosti
a nevšímavosti lidí. Nene, nebude to s tím lidstvem
tak zlé. Spíš je otázka, co chce kdo vidět a jestli chce
kolem sebe šířit radost a dobrou náladu nebo skepsi
a zamračenost.
Tak ať je kolem vás vše zalité slunce a buďme
plní optimismu. Svět je hezký. Tedy takový, jaký si
ho uděláme.
Pavel Bartík

že si stavba vyžádá stovky brigádnických hodin. Stavba
to bude sice velikostí nevelká, ale zkoordinovat vše
na místě bez účasti profesionálních stavbařů a ve volném čase, nebude jistě snadné. Ale na druhou stranu,
velké věci si žádají velkou energii.
Práce začaly v polovině března a předpoklad dokončení je v podzimních měsících. Fotbalisté se do nového
jistě těší.
Pavel Bartík

Obec Soběhrdy oznamuje,
že v sobotu 18. dubna 2015 proběhne
sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu

Přes 40 dětí se přišlo pobavit na tradiční maškarní
karneval, který pro ně připravili soběhrdští hasiči.
V Soběhrdech na hřišti se staví nové zázemí pro
sportovce
V nadsázce se někdy říká, že když to nejde silou, tak
to jde ještě větší silou. A kdo by měl mít víc síly, než
sportovci. A aby ta síla došla k smysluplnému využití,
je třeba jí správně nasměřovat. V letošním roce vydají
soběhrdští fotbalisté kromě svého sportu sílu na stavbu
kabin na hřišti.
Po dohodě se zastupitelstvem obce se pustili svépomocí do stavby zázemí na hřišti v Soběhrdech. Obec
uvolní prostředky na materiál a práci vloží členové
fotbalového klubu. A nebude jí málo. Dá se čekat,
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v 8:00 Soběhrdy – sběrné místo – na návsi
v 8:20 Phov – sběrné místo – u kontejnerů
v 8:30 Mezihoří – sběrné místo – na návsi
v 9:00 Žíňany – náves – u kontejnerů
v 9:20 Žíňánky – náves – u kontejnerů

Nebezpečným odpadem se rozumí: rozpouštědla,
kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, zářivky
a jiný odpad obsahující rtuť, olej a tuk, baterie a akumulátory, léčiva, vyřazené zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky, barvy, tiskařské barvy, lepidla,
pryskyřice, detergenty obsahující nebezpečné látky,
nepoužitá cytostatika, vyřazené elektrické a elektronické zařízení
Zároveň bude možné odevzdat rozměrný odpad
(koberce, matrace apod.)
Další termín svozu odpadu je stanoven na 19. 9. 2015.
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Spotřebitelská poradna dTestu je tu i pro vás

Program husovských
slavností 6. 7. 2015
10:00

Slavnostní bohoslužby (Petr Turecký
společně s Tomášem Trusinou)
11:15
Slavnostní proslov u pomníku
Jana Husa ( život a dílo)
11:45 – 13:00 V kostele poběží prezentace
života Mistra Jana Husa
Vranovanka hraje v areálu
hospody – obecního domu
V kostele a v jeho areálu:
12:30
první scénka historického šermu
Jan Kabíček – areál kostela
13:00
Kostel: Přednáška v kostele
s komeniologem Jiřím Benešem
– vliv Mistra Jana Husa
na J. A. Komenského
(http://www.ics.cas.cz/index.php/pracovnici/bene)
14:00
Kostel: Přednáška s historikem
architektury Patrikem Líbalem:
Moderní protestantské kostely.
(Narozen 1969. Historik architektury,
pracovník památkové péče.)
14:00
Sborová místnost:
paralelní program – dílna Petra
Krause – Husova kázání.
15:00
Soubor historického šermu
15:30
Divadelní skeč ochotníků z Mezihoří
16:00
Koncert: Blanka Straňovská (Národní
divadlo). Koncert na asi 45min.
(Téma necháme na ní)
Po celý den připraven pestrý program pro děti.
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Časopis dTest se již přes dvacet let zasazuje o práva
spotřebitelů zejména poskytováním objektivních
informací a nezávislými testy výrobků, potravin
a služeb. Měsíc co měsíc se s výsledky testů a dalšími
zajímavostmi můžete seznámit v časopise dTest nebo
na webových stránkách www.dtest.cz.
Od konce roku 2010 provozuje dTest současně
spotřebitelskou poradnu poskytující poradenství
v oblasti spotřebitelských práv. Pokud jste neuspěli
s reklamací zboží, chcete odstoupit od nevýhodné
smlouvy, přišlo vám podezřelé vyúčtování za telefon
nebo si jen nejste jisti, jaká práva máte - neváhejte
a určitě kontaktujte poradenskou linku na telefonním čísle 299 149 009. V provozu je každý všední
den od 9 do 17 hodin. Jde o běžnou pevnou linku
a poradenství je poskytováno zdarma. Rovněž je vám
k dispozici zcela bezplatná elektronická poradna
na adrese www.dtest.cz/e-poradna. Mimosoudní
dořešení sporu s podnikateli nabízí služba VašeStížnosti.cz na internetové stránce www.vasestiznosti.
cz. K úspěšnému prosazení práv mohou napomoci
i vypracované vzorové dopisy.
Mezi další služby, které můžete využít, patří volně
zpřístupněná databáze nebezpečných výrobků, srovnávače zejména finančních služeb a tarifů mobilních
operátorů, příručky pro spotřebitele zaměřené
na zajímavá a důležitá témata (předváděcí a podomní prodej, nákupy přes internet, telekomunikace,
cestování, potraviny).
Zavolejte si na poradenskou linku o samolepku
„Nevhazujte reklamu“, obtěžuje-li vás schránka plná
reklamních letáků, nebo o samolepku „Prodejci,
nezvoňte“ pro odrazení podomních obchodníků.
Nenechte se zaskočit a buďte informovanými
spotřebiteli.

www.sobehrdy.cz

Soběhrdská stopa na Pražském půlmaratonu
Běh je prý přirozeným způsobem pohybu člověka.
V posledních letech se to potvrzuje na našich cestách
a silnicích, kde se objevuje čím dál tím víc lidí, kteří se
z různých důvodů rozhodli během relaxovat, hubnout,
odpočívat, odreagovat se a kdovíco ještě. Způsobů, jak
může být pohyb člověku prospěšný je celá řada.
Ale běh není jen ryze individualistický sport, ale také
dalo by se říci společenská záležitost. Jednou z největších běžeckých událostí v ČR je každoročně Pražský
půlmaraton. Ten letošní se konal v sobotu 28.3.2015
jak jinak v samém centru Prahy a mezi tisíce běžců
se na start postavila i čtveřice účastníků ze Soběhrd.
Za zvuků Smetanovy Vltavy jsme se vydali společně
s ostatními na trasu dlouhou 21,1 km.
Popsat slovy atmosféru, která na trati panuje, asi
není možné. Na jedné straně míjíte nejkrásnější místa
Prahy, na druhé straně vás ženou hlasivky tisíců diváků,
na každém druhém rohu hraje hudba a ulicemi se vine
pestrobarevný had běžců. V takovém prostředí ubíhají
kilometry pod nohama skoro samy. Tedy skoro samy:-)
Ale když po modrém koberci vbíháte do cíle, je
všechna bolest a únava zapomenuta a vyplavují se
všechny pozitivní emoce v těle. Já sám jsem si to letos
vyzkoušel poprvé a je to zážitek k nezaplacení.
Pokud by vás snad napadla nějaká obdivná slova
nebo naopak nechápavé výrazy, tak šetřete s dechem.
V květnu se v Praze běží celý maraton a i tam budou
mít Soběhrdy své zástupce. Klobouk dolů před těmi,
kteří se na něj chystají...
Pavel Bartík
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Blahopřejeme
5.7.

Cyril Rezek,
Mezihoří 80 let

Zapište si do kalendáře
18.4. Svoz nebezpečného
a velkoobjemového odpadu
25.4. Vítání občánků
2.5. Turistický pochod Mezihořská šlapka
27.6. Soběhrdské vítání léta
6.7. Husovské slavnosti v Soběhrdech

Pozvání na turistické toulání
"1. ročník MEZIHOŘSKÉ ŠLAPKY"
Termín: sobota 2. května 2015
Hodina "H" 8:00 až 9:00
Trasy: 1. nenáročná v délce asi 6 km se
startem od nádraží ČD Čerčany
2. Ještě méně náročná s délkou asi 4,5
km, začátek od hřiště v Mezihoří
Startovné: dobrovolné
Cíl: Mezihoří - u Vápenky
V cíli budou pro účastníky připraveny:
– Pamětní listy
– drobné občerstvení za dobrý peníz
(špekáčky, polévka, nápoje ...)
Na všechny účastníky se těší členové
volně vznikajícího turisticko-poznávacího
klubu "MEZIHOŘSKÁ ŠLAPKA"

Vzpomínáme…před 100 lety
Válka se přelila do svého druhého roku. Již přišlo
vystřízlivění všech a je zřejmé, že to nebude krátká
bojová epizoda. Válečná bestie otvírá stále více svá
nenasytná ústa a polyká další a další muže.
Dne 23. května 1915 vstoupila do války proti
Rakousku - Uhersku (tedy proti svému bývalému
spojenci v Trojspolku) i Itálie, a tak vznikla další,
italská fronta. Itálie tady usilovala o iniciativu, ale
rakousko-uherská vojska udržela obranné pozice
v údolí řeky Soči.
Německé hlavní velení se po úspěchu východní
protiofenzívy začátkem roku 1915 rozhodlo změnit
strategický plán vedení války a na nátlak Hindenburga
a Ludendorffa uskutečnilo v létě 1915 rozhodující útok
na východní frontě. V součinnosti s rakousko-uherskými vojsky se podařilo německé armádě zasadit ruským jednotkám drtivou porážku. Ruská armáda byla
vytlačena z Polska, z Litvy a z části Lotyšska a Běloruska. Úplně porazit ruská vojska se však Německu
nepodařilo. Na podzim 1915 se fronta ustálila na linii
Západní Dvina (Daugava)-Narošské jezero-Strypa.
Ústřední mocnosti byly úspěšné i na jižní frontě.
Po vstupu Bulharska do války na jejich straně toto
uskutečnilo soustředěný útok na Srbsko. Přes hrdinský
odpor srbských vojáků obsadily ústřední mocnosti
do konce listopadu celé Srbsko a v lednu 1916 i Černou
Horu. Balkánská fronta byla zlikvidována. Německo
získalo přes Rakousko-Uhersko a Bulharsko přímý

3

kontakt s Tureckem. I díky této strategické situaci
se Dohodě nepodařil útok na dardanelskou úžinu
(Bitva o Gallipoli).
Na moři se operace hladinových sil koncentrovaly do evropských vod poté, co britské Royal Navy
zlikvidovalo během let 1914 a 1915 drtivou většinu
německých plavidel operujících v zámoří. Již v lednu
1915 došlo u Dogger Banku k bitvě mezi britskými
a německými bitevními křižníky, v níž byla početně
slabší německá eskadra poražena, ovšem před úplným
zničením se jí podařilo vyváznout.
Co stojí v našich kronikách z toho roku?
Zaznamenána je první oběť rakouské justice - benešovský voják u 102. pluku Josef Kudrna – otec 7 dětí
je dne 7. května 1915 pro malé provinění popraven
na vojenském cvičišti u Motolu za Prahou. Tato věc je
dodnes známá a o této události byl v roce 1928 natočen film „Jménem Jeho Veličenstva“, napsána kniha
a v Brně nese jeho jméno jedna ulice.
Kronikář dále uvádí přehled maximálních cen. Tyto
čísla bude zajímavé sledovat a budeme se k nim postupně
vracet. Je znát, že válka přinesla velké zdražení.
Maximální ceny v roce 1915
1 q pšenice za 42 K.
1 q žita za 34 K.
1 q ječmene za 29 K.
1 kg mouky pšeničné za 72 h. – 52 h.
1 kg mouky žitné za 79 h.
1 kg mouky ječné za 46 h.
1 kg mouky kukuřičné za 40 h.
Pro hospodařící rolníky se zavádí řada přísných
omezení. V žíňanské kronice stojí „dnem 10. července
1915 nařízeno péci jednotné pečivo, chléb ze smíšené
mouky, 21. ledna 1915 nařízen soupis obilí a zásob
mouky. Přesto však brzy konán nový soupis zásob.
Pro nové žně ustanovena tu žňová komise.
Do 15. dubna mělo se hlásiti, zda tu je vše zaseto.
Bylo nakázáno, pokud možno zasíti vše oblím a nic
nenechati ležeti ladem. Nová sklizeň v r. 1915, jakmile
se poseče je majetkem státu a musí se prodati jedině
válečnému obilnímu ústavu ve Vídni. Toho ústavu
byli tu komisionáři, kteří zde koupili obilí za stanovené maximální ceny: Pšenici 1 q za 38–34 K., žito
1 q za 30–28 K., ječmen 1 q za 28–26 K., oves 1 q
za 27–26 K. Vláda doporučovala chovati králíky, honiti
vepře na pastvu, sbírati žaludy, kaštany, listí ze stromů
atd. Nejen potraviny, ale i o kovy začínala býti nouze
r. 1915. Proto nařízeno obecním úřadům a školám
podniknouti sbírku kovů, hlavně mědi, cínu a olova.“
Armáda žádá další odvedence a dle dostupných
údajů na frontu jsou toho roku povoláni:
Ze Soběhrd Josef Kohoutek (narozen 1897, ruská
fronta), Ferdinand Novotný (nar. 1886, italská fronta),

Karel Konrád (nar. 1897, rumunské fronta), Josef Chrpa
(nar. 1876, italská fronta), Václav Bohata (nar. 1880,
ruská fronta), Josef Brož (nar. 1880, vojín 11. Pluku
„píseckého“ – fronta, zraněn a zajat 24. 9. 1915
v Darnici), Jan Kondrát (nar. 1876, italská fronta 2x raněn), dále ze Žíňan Josef Zoubek (čp. 2, v témž
roce je zraněn), Josef Rosa (nar. 14. 7. 1896, čp. 8, ruská
fronta, kde je 7. 7. 1915 zajat
u Krasniku), Václav Škvor
(nar. 9. 9. 1895, ruská fronta,
zajat 27. 6. 1915 ve Vankoviči) a František Šturc
(zraněn). Žíňánky opouští
a rukují: Miloš Zach, Jaroslav
Kolář (nar. 1886, vojín 28.
Střeleckého pluku, který
padl 6. 8. 1915 u Lubartova
v Rusku). V Mezihoří to jsou
bratři Josef Žížala (nar. 1889,
čp. 24, vojín 28. ZeměbraJosef Rosa, Žíňany 8,
neckého pěšího pluku, který
ruský legionář
padl 5. 7. 1915, v Polazzu)
a František Žížala, který později také padl. Třetí bratr
Jan nasazení ve válce přežil a byl pouze raněn.
Z dříve odvedených byl zraněn Bohumil Zoubek ze
Žíňánek. Do ruského zajetí upadl 22. 7. 1915 u Lublinu
Josef Přeučil (Žíňánky, rukoval 1914). Domů se již
nikdy nevrátili František Kohoutek ze Soběhrd (nar.
1889, odveden 1914 jako vojín zeměbraneckého pluku
č. 28. Zemřel dne 22. 4. 1915 v nemocnici v Jagodíně v Srbsku) a František Vnouček ze Phova čp. 1
(nar. 1889, rukoval v roce 1914 k 56. pěšímu pluku.
Bojoval na ruské frontě. V roce 1915 zde byl raněn,
zemřel 13. 4. 1915 a je pochován na ústředním hřbitově ve Vídni - řada 13, odd. 91, hrob č. 3). Phovští
Vnoučkovi patří mezi nejvíce postižené rodiny touto
válkou – 14. 12. 1914 umírá v srbském zajení jejich syn
Václav (nar. 1893). Třetí syn Josef rukuje v 18-ti letech
a po 3 roky bojuje na italské a srbské frontě. Po vzniku
republiky ještě bojoval na Slovensku proti maďarským
komunistům.
Na tomto místě opět doplním o nově zjištěné jména
a neveselá fakta. V roce 1914 rukovali a padli tito
další naši rodáci: František Jukl (nar. 1886, Mezihoří,
vojín 4. horského pěšího pluku, zemřel 2. 10. 1914
v epidemické nemocnici v Srbsku). Jan Pazdera (nar.
1883, Mezihoří, padl 9. 9. 1914), Josef Škvor (nar. 1883,
Soběhrdy, vojín 4. horského pěšího pluku, zemřel
9. 9. 1914 v nemocnici v Slavonii) a Václav Pelíšek
(nar. 1892 ve Phově, později hlášen v Kozmicích, padl
26. 11. 1914)
Pokračování příště…
Jan Šíma
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