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Úvodní slovo
Starosti pana starosty
Zákon akce a reakce si pravděpodobně vybaví každý
z nás. Když ne jeho podrobnosti, tak alespoň to, že existuje. Mně osobně se tento zákon velmi reálně připomenul
v uplynulých týdnech.
O tom, že jsme jako obec uspěli s žádostí o dotaci
na opravu hřbitova v Soběhrdech a že oprava probíhala
v letních měsících, jsme vás informovali již v předchozím
čísle zpravodaje a většina z vás si toho určitě všimla i při
cestách kolem tohoto místa. O tom, že to hřbitov potřeboval a že si to s ohledem na historický, architektonický
i obyčejný lidský přínos zasloužil, není vůbec pochyb.
Nicméně nebylo to pro nás jako pro zastupitelstvo úplně
snadné rozhodnutí, protože objekt nepatří obci, která ho
má pouze v nájmu a spravuje ho. A investice do cizího
majetku patří vždy k těžším rozhodnutím. Tím spíš, když
se očekávaná 10% spoluúčast na opravě zvýšila na 30%
rozhodnutím o přidělení dotace. Tím víc si vážím jednomyslného rozhodnutí zastupitelstva, že i tak do opravy
peníze vložíme. Důvody byly všem jasné.
Že zákon akce a reakce funguje nebo že na světě ještě
existuje spravedlnost, chcete-li, se potvrdilo v době, kdy se
oprava hřbitova již blížila do finále.
Když se v kanceláři na obci rozezvučel telefon a pevný,

leč již znatelně léty obroušený hlas mě žádal o schůzku,
nenapadlo mě ani ve snu, co mě tam čeká. Velmi milá
a energická dáma mi sdělila, že by obci ráda věnovala
finanční dar na opravu hřbitova. Upřímně řečeno nevěděl
jsem, co na to v první chvíli odpovědět. Že se podobné
situace stávají, člověk občas čte v novinách nebo ještě spíše
v románech. Ale že to můžu zažít sám, by mě nenapadlo
ani ve snu. Ale jak vidno i „ne-sny“ se občas plní. Moje
překvapení bylo o to větší, že dárkyně vůbec nevěděla, že se
na hřbitově už něco opravuje, protože je špatně pohyblivá
a poslední dobou tam nejezdí. Tím větší hodnotu ale její
dar má. Pro mě osobně navíc okořeněn setkáním s touto
výraznou osobností. A pevně věřím, že to nebylo poslední
setkání.
Slíbil jsem, že identitu dárkyně neprozradím a sliby
dámám takového kalibru se prostě musí plnit. I tak vás ale
prosím, abyste spolu se mnou poděkovali pokaždé, když
půjdete kolem hřbitova a všimnete si, jak se změnil a ještě
změní, protože darované peníze po dohodě s majitelem
objektu investujeme ještě do konce roku.
Ale především nezapomeňte, že zákon akce a reakce
funguje a uvádět dobré věci do pohybu má smysl. Na každou naši dobrou akci možná někde čeká podobně krásná
reakce:-)
Pavel Bartík

Obec Soběhrdy a Kominictví Votice s.r.o.
oznamují nabídku
čištění a kontroly používaných komínů dle nařízení vlády č. 91/2010,

v obcích: Soběhrdy, Mezihoří, Phov, Žíňany, Žíňánky
21. a 22. října 2016 (pátek a sobota)
Cena za jeden používaný komínový průduch: 500 Kč
V ceně je: DPH 20 %, doprava, vyčištění komínového průduchu, odnos
sazí, kontrola komínu a připojení spotřebiče, vystavení zprávy o kontrole dle výše uvedeného nařízení, zaslání zprávy (poštou) na sdělenou adresu, případná rada a pomoc s odstraněním závad.
Každý obdrží potvrzení o zaplacení.
-10 % pro každého, který předloží loňskou zprávu od firmy Kominictví Votice.
V případě Vašeho zájmu objednávejte na telefonním čísle:
724 981 878 – p. Baštářová
nebo na e-mailu: bastarova.v@centrum.cz
do pátku 14. 10. 2016.
www.sobehrdy.cz
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Dámská jízda
V noci z 17. 9. na 18. 9. pořádali místní hasiči noční
cvičení okrsku Čerčany s názvem „Dámská jízda“.
Jak název napovídá, šlo o cvičení, kde nás reprezentovaly naše hasičky. Přihlásilo se celkem sedm družstev
z blízkého okolí, ale dokonce i z dalekého, Ústeckého
kraje. Po příjezdu k hasičárně proběhlo školení v hasičině i zdravovědě. Před tři čtvrtě na devět večer se
všechna družstva rozjela k plnění jednotlivých disciplín.
Dopravní vedení se zkracováním proudu, ropná havárie, požár domu, nebo třeba překážková dráha. To jsou
některé z úkolů, které musely hasičky na trati zvládnout.
A zvládaly je s elegancí sobě vlastní. Drobné chybičky se
občas sice vloudily, ale jinak dámy s přehledem všechny
úkoly dokončily a probojovaly se až do cíle. U všech úkolů
na ně dohlíželi rozhodčí z řad našich i sousedních hasičů,
za což jim také patří dík. Po skončení cvičení a sečtení
bodů proběhlo vyhlášení, kde nás mile překvapily naše
hasičky. J. Špidrová, M.Kuchtová, Z. Tichá, K. Vykydalová,
D. Richterová, pod velením M. Sobotkové, vybojovaly
krásné druhé místo. Reprezentace našeho sboru se holky
zhostily opravdu skvěle a touto cestou jim děkujeme.
Jiří Strachota
Povinnost provést revizi kotle na pevná paliva
Podle zákona o ochraně ovzduší musí majitel kotle
na pevná paliva každý rok nechat vyčistit a zkontrolovat komín. Na to už jsme si v posledních letech zvykli
a hojně využíváme možnosti, kterou jako obec organizujeme ve spolupráci s firmou Kominictví Votice s.r.o.
I letos proběhne pro zájemce kontrola a vyčištění komína
v říjnu, jak se o tom dočtete na jiném místě ve zpravodaji.
Rádi bychom vás informovali o jedné nové povinnosti,
která dle našeho názoru zapadla a mezi občany se o ní
příliš neví.
Podle stejného zákona musí každý majitele nechat jednou za dva roky provést revizi kotle jako takového. První
termín pro tuto povinnost je stanoven do 31. 12. 2016.
Tato povinnost se týká i nových kotlů, které jsou ještě
v záruce. Oprávněné osoby pro tyto revize se liší podle
výrobců kotlů, takže v tomto případě nedokážeme jako
obec zajistit nějakou hromadnou revizi. Doporučujeme,
aby si každý majitel našel na internetu oprávněnou osobu
dle výrobce svého kotle a tuto osobu následně s žádostí
o provedení revize oslovil.
Předložení protokolu o provedení revize si může vyžádat obec s rozšířenou působností, tedy v našem případě
městský úřad v Benešově.
Pavel Bartík
Informace ze soběhrdské Herničky
Prázdniny nám utekly jako voda a máme tu nový školní
rok. Proto bych Vás chtěla informovat o tom, co se chystá
a máme v plánu s naší Herničkou. Dne 15. 9. jsme začali
s dílničkami a hudební školičkou. Jistě si vzpomínáte, jak
jsem v posledním díle zpravodaje psala o naší besídce.
Dílničky jsou vhodné pro děti cca od 2 let s pomocí
maminky či tatínka. Na hudební školičku můžou chodit
už děti od 1 roku (opět s maminkou či tatínkem) :) větší
děti můžou klidně sami. Bude to vždy ve čtvrtek od 16:30
v zasedací místnosti na obci (dílničky) a nebo v herničce
(hudební školička). Tyto dva kroužky se budou střídat jeden týden dílničky a druhý týden hudební školička.
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Jakmile nám začne vánoční čas, rádi bychom každou
adventní neděli promítali dětem v herničce vánoční
pohádku. Čas a název pohádky Vám včas upřesním.
Dále bych Vám chtěla napsat o takovém menším
,,projektu", který jsme začali před prázdninami. Jistě jste
někdy slyšeli pojem ,,Respektovat a být respektován". Je
za ním mnoho schovaného a učí nás, jak zvládat určité
okamžiky v našem životě. A jelikož jsem nyní na mateřské dovolené a veškerý svůj čas trávím se svými dětmi,
zajímalo mě, jak rodičovskou roli zvládnout co nejlépe
- bez křiku dětí a bez mého křiku. Zkrátka, abych se
nezbláznila :) Proto jsem poprosila mojí velmi dobrou
kamarádku Moniku Just, která je lektorkou a tomuto
tématu velmi dobře rozumí, zda-li by měla chuť pro nás
maminy (samozřejmě i tatínky), pořádat takové povídací
večery. A mám upřímnou radost, že Monika souhlasila
:) Večery už máme za sebou dva a já musím za sebe
a i za ostatní maminy říct, že nám to hodně dalo. Večery
vládnou pohodovou atmosférou, kdy Monika vysvětluje
základní principy respektující výchovy a odpovídá na naše
dotazy. Ne, nebojte, neříká nám, jak vychovávat naše děti.
To už je jen na každém z nás. Není nic jednoduššího než
přijít si udělat vlastní názor.
Další termín tohoto ,,povídání" je 3.10. od 20 hod
v Herničce. Vstup je 100 Kč. Občerstvení je zajištěno :)
Kdo Moniku neznáte a chcete vědět víc, mrkněte na její
FB profil Monika Just anebo její stránky just4you.cz.
V případě zájmu nebo dotazu mi můžete napsat
na e-mail: jana.spidrova@seznam.cz, anebo rovnou
Monice na výše uvedené odkazy.
Jana Špidrová
Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje
Tento rok nás opět čekají volby. Tentokrát budeme
rozhodovat o tom, kdo bude sedět v Zastupitelstvu
Středočeského kraje. Volby se uskuteční v pátek 7. října
2016 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu od 8:00 do 14:00
hodin. Volební místnost najdete v prvním patře obecního
úřadu v zasedací místnosti. Pokud Vám zdravotní stav
nedovolí přijít k volbám, volební komise Vás ráda navštíví
přímo u Vás doma, abyste mohli volit v pohodlí domova.
Chcete-li, aby k Vám zástupci volební komisi přišli domů,
ozvěte se p. Baštářové (tel. 724 981 878).
Pokud v dny voleb nebudete moci přijít, je možné Vám
vydat voličský průkaz. Ten Vám umožní volit v jakékoli
jiné volební místnosti ve Středočeském kraji. V případě
zájmu o vydání voličského průkazu taktéž kontaktujte
p. Baštářovou.
Hlasovací lístky budou doručeny do 4. října do poštovních schránek. Pokud byste lístky nedostali, budou
k dispozici i ve volební místnosti.
Do Zastupitelstva Středočeského kraje kandiduje 20
politických stran a seskupení. Do úřední obálky je možné
vložit pouze jeden hlasovací lístek. Na tomto hlasovacím
lístku můžete zakroužkováním pořadového čísla nejvýše
u 4 kandidátů označit, kterým kandidátům dáváte přednost. Pokud by bylo označeno 5 a více kandidátů, k přednostním lístkům se přihlížet nebude.
Neplatné lístky jsou takové, které jsou přetržené, které
nejsou vloženy do úřední obálky nebo nejsou na předepsaném tiskopise. Stejně tak je hlas neplatný, pokud je
do úřední obálky vloženo více hlasovacích lístků.
Václava Baštářová

www.sobehrdy.cz

Poznej to doma
V minulém čísle jsme vám prázdninově nabídli hned dvě
zajímavá místa.
Na první fotografii je lesík za rybníkem „pod kravínem“,
který se nachází v polích kousek od polní cesty do Petroupimi. Samotný rybník je dost zarostlý rákosím a má hodně
přírodní charakter. Ale díky unikátní poloze úplně mimo
cesty žije v blízkém okolí řada zvířat, které není úplně běžné
spatřit. Hned u rybníka se nachází krásný lesík skládající se
téměř výhradně z listnatých stromů (většinou buků). V lesíku
jsou na malé ploše hluboké strže a úvozy, které přímo svádí
ke snění o loupežnické bandě a oloupených pocestných. Nebo
možná spíš o kouzelných babičkách, které pečlivě sbírají
chrastí v lese do otýpek? To ať zváží každý, kdo místo navštíví.
Co je však třeba v každém případě udělat, je smeknout před
majitelem lesa, který se o něj přepečlivě stará. Člověk má
pocit, že by se tam měl vyzout z bot, aby nenašlapal.

A přikládáme další hádanku. Místo se nachází cca
15 minut pěší chůze od budovy OÚ v Soběhrdech přestože
působí tak trochu jako opuštěná stavba z pohraničí.

Pavel Bartík
Zapište si do kalendáře
7. – 8. 10.
Volby do Zastupitelstva
Středočeského kraje
26. – 29. 10. Tradiční bazar v evangelickém kostele
26. 11.
Rozsvěcení vánočního stromku
13. 1. 2017 Hasičský ples v Soběhrdech
4.2.2017
Soběhrdská maškara

1

Nový bod
49°49'12.341"N, 14°44'44.753"E
49.8200944N, 14.7457647E

Na druhé fotografii je pomníček, který se nachází
v Kozmických lesích kousek od silnice k hájovně Meduna.
Jedná se o místo, kde podle pověsti nechala kněžna z konopišťského panství při honu zastřelit svou sokyni v lásce,
které nadbíhal zámecký pán. O kterou konkrétní kněžnu
se jednalo, se nyní nedá určit, protože nápis na pomníku je
nečitelný. Takže pro milovníky historie nebo tajemství se
nabízí neomezený prostor pro vlastní výklad. A pro všechny
ostatní spočinout chvíli v klidu na místě, kde jak jsem se
letos osobně přesvědčil, dávají lišky i dobré odpoledne.
1

Nový bod
49°49'38.122"N, 14°45'21.462"E
49.8272561N, 14.7559617E

www.sobehrdy.cz

Blahopřejeme
17.12. Jaroslav Vnouček,
Soběhrdy, 80 let
21.12. Miroslav Bartůšek,
Soběhrdy, 70 let

ZÁKLADY KŘESŤANSTVÍ
co nabízí víra dnes
rozmluvy nad Biblí
všichni zájemci jsou srdečně zváni
KAŽDÉ PRVNÍ ÚTERÝ v měsíci
HOSPIC – knihovna
začátek od 19ti hod.
(mimo prázdniny)
Sbor ČCE Soběhrdy
Petr Turecký, farář Českobratrské
církve evangelické
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Vzpomínáme… před 100 lety
Země Dohody i německé hlavní velení pochopily,
že rozhodnutí musí přinést západní fronta. Obě strany
proto plánovaly na této frontě na rok 1916 velké ofenzívy.
Německá ofenzíva začala už v únoru a směřovala na pevnost Verdun. V Německu počítali s tím, že Francouzi
budou bránit Verdun z důvodů prestiže až do posledního
muže. Chtěli tak francouzskou armádu nechat vykrvácet
a otevřít si cestu na Paříž. Úporné boje o Verdun však
rozhodnutí nepřinesly. Francouzi ztratili 315 000 vojáků,
Němci 281 000 vojáků. Ještě v průběhu bojů o Verdun podnikla Dohoda dvě velké ofenzívy – na východě i na západě.
Na západě to byla anglofrancouzská ofenzíva na řece
Sommě – nejkrvavější bitva v dějinách první světové války.
Na obou stranách v ní padlo více než 1 300 000 vojáků, ale
fronta se prakticky nepohnula z místa. V této bitvě použili
Angličané 15. září poprvé tanky.
Úspěšnější byla letní ruská Brusilovova protiofenzíva.
Ruská armáda postoupila místy až o 150 km, obsadila
Bukovinu a východní Halič. 27. srpna vyhlásilo válku
po boku Dohody Rumunsko. Vstup Rumunska do války
však ruské protiofenzívě nepomohl. Fronta se roztáhla
do šířky a zastavila. Vojsko Rumunska proniklo hluboko
do Sedmihradska (tehdy v Uhersku), ale rakousko-německá armáda Rumuny přinutila ustoupit a ústřední
mocnosti obsadily skoro celé Rumunsko. V době dobytí
Bukurešti zemřel císař František Josef I. (21. listopadu)
a na trůn nastoupil jeho synovec Karel I.
Koncem května 1916 se Anglii podařilo přimět německé
loďstvo k dlouho očekávané konfrontaci hlavních sil, avšak
v bitvě u Jutska se početně slabší německé flotile podařilo
vyváznout. Přestože Britové utrpěli v bitvě poněkud vyšší
ztráty, zůstalo jádro obou loďstev nedotčeno a poměr sil
se nezměnil. Početní převaha Royal Navy tak umožňovala
pokračovat v námořní blokádě německého loďstva, které
po šťastném vyváznutí u Jutska již k další konfrontaci hlavních sil nenašlo odvahu.
Ze vzpomínek našich vojáků cituji Antonína Krejcárka
z Mezihoří 39.
„4. ledna 1916 dostal jsem se s pochodovým oddílem
na bojiště v Italii do Koritnice. Za tři neděle byl v první linii.
Tam jsem se sešel s mnohými kamarády a spolužáky Frant.
Zelenkou, J. Markem, s J. Chrpou ze Soběhrd a Jaroslavem
Kondrátem. Tento byl velitelem telefonního oddělení.
Od května do září byl jsem přidělen k četnictvu. Nato
jsme museli doplniti velmi prořídlé řady pluku. Čtrnáct dní
jsme se schovávali za kavernou. S jídlem a chlebem nás vydržoval Jaroslav Kondrát. Poměli jsme mnoho strachu. Když
na frontě byl klid, hlásili jsme se u svých oddílů. Za několik
dní jsme šli do zálohy. Dne 7. října 1916 jsme měli útočit.
Běželi jsme ku předu vinicemi, ale pro nepřátelskou střelbu
jsme se nemohli dostat ku předu! Aby nás nepostříleli, čekali
jsme na večer. Když kuchaři přinesli jídlo a začali je rozdělovat, přišel rozkaz k nástupu.
Kuchaři večeři vylili a jeli pryč. Hladoví šli jsme
posílit 75. a 91. pluk, poněvadž to byla naše divise. Ty začaly
na rozkaz ustupovati. 10. října 1916 byl jsem zajat na kotě
144. Bylo nás Italy zajato blízko Terstu 144. Když jsme přišli

do zajetí, pochlubil se
desátník Kohout z Malé
Chyšky od Milevska,
že umí italsky. Italové
hned se ptali, kde se
naučil a proč ihned
neutekl. Odpověděl jim,
že nemohl, že byl velitelem švarmu a nechtěl
nás nechat postříleti.
Byl tedy ustanoven tlumočníkem. Druhý den
ráno museli jsme odevzdat všechny dopisy,
nože a lžíce. Tak nás
10. října přišlo do zajetí
12.000 a to od pěšího
pluku 102, 75, 91
a jiných. V zajetí jsem
se dostal do zajateckého
tábora v Padule San Marii. Za noci jsme viděli sopku Vesuv.
V Padule bylo mnoho národností. Na rozkaz nás Čechy a Slováky dali do tábora, aby nás mohli umístiti do pluku čís. 8.
V Římě utvořena byla národní rada v čele s Rybkou-Hlaváčkem a Šebou.“
V roce 1916 prosakují mezi zajatci zprávy, že se formují
první české vojenské jednotky. Josef Proučil ze Žíňánek
trávil již 2. rok v ruském zajetí a uvádí: „O vánocích 1916
jsme se přihlásili do české armády na Rusi. Byl jsem zařazen
asi s 200 bratry do první roty 6. hanáckého pluku v Borispolu,
kde se zakládala II. divise čsl. armády. Tam jsme prvně uviděli
a defilovali před tatíčkem Masarykem, později naším prvním
presidentem. Z Borispolu jsme se přestěhovali do Pirjatína,
kde byl pluk stále přicházejícími dobrovolci doplněn na plný
válečný stav.“
Stejně tak i toto dění uváděl ve svých vzpomínkách Josef
Rosa ze Žíňan: „roku 1916 byl Josef Rosa přidělen jako kovář
do Minska. Bylo tam asi 80 různých řemeslníků různých
národností, z nich bylo 20 Čechů. Vypravovalo se tam, že se
tvoří české pluky.“
Zajatí vojáci byli často přesunováni do vzdálenějších míst,
kde pracovali pro své věznitele. Takto vzpomíná Stanislav
Zoubek ze Žíňánek: „V květnu 1916 převáženi byli zajatci
do Francie na starých obchodních lodích. Ostrov Asináru
opouštěli všichni rádi, avšak se steskem v nitru při vzpomínce
na kamarády, kteří tam na mnoha hřbitůvcích ve více jak tisícovém počtu spí věčný sen. V Tulonu Stanislav Zoubek se soudruhy stanuli na francouzské půdě. Odtud as po jednodenním
pochodu octli se v Carpienu isolačním to táboře zajateckém.
Po 14 dnech byli v Romansu, v ústředním depo zajateckém.
Potom byli posláni na práci do Lyonu do obrovské továrny
na šamotové a porcelánové zboží. Po svátcích vánočních 1916
byli všichni dopraveni do Lochrist – Henebont v Bretani, velikých to železáren, kde vyráběn plech a granáty.“
Pokračování příště…
Jan Šíma
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