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Úvodní slovo
Starosti pana starosty
Starý rok víceméně bezbolestně přenechal vládu novému roku
a období vánočního rozjímání a bilancování vystřídalo spíše
uvažování, co dál. I my na obci přemýšlíme, co si zaslouží největší
pozornost v letošním roce. Protože kromě peněz je největší překážkou nedostatek času a energie k realizaci všeho potřebného.
Určitě se budeme snažit v letošním roce výrazně pohnout
posunout dvě důležité investiční akce, kterými jsou chodníky
podél hlavní silnice v Soběhrdech a rekultivace rybníka a okolí
v centrální části Soběhrd. Ale předchozí rok mi potvrdil, že
v jednání s úřady plyne čas trochu jinak a nezbývá, než ke všemu
přistupovat s trpělivostí a pokorou, protože pohnouti úředníkem
jeví se být někdy nemožné.
Nicméně nejen investice jsou součástí našeho života. Takže
nebudeme na pohyb úředníků čekat se založenýma rukama
a pokusíme se o něco vylepšit i naše drobné každodenní činnosti.
Zkusíme se podívat na některé věci, které jsou už roky zažité,
jinýma, novýma očima tak, abychom nebyli jenom obcí, kde
se hezky žije, ale také obcí, kde se moderně žije. Abychom byli
moderní obcí, která může být těm okolním vzorem. Co konkrétně
se chystáme změnit, teď ještě neprozradím, ale dovolím si připomenout alespoň jednu věc, která je už několik měsíců stará, ale
stále není ještě využívána tak, jak by si zasloužila.
Ti z vás, kteří používají tzv. chytré telefony, si do nich mohou
stáhnout aplikaci V OBRAZE a být okamžitě informováni
o všem, co se v obci děje. Bližší informace najdete na webových
stránkách obce a uvnitř zpravodaje. Mobilní telefony nám
pomáhají být v kontaktu s lidmi, se kterými chceme být v kontaktu, a tato aplikace to přímo umožňuje. Nic ze života obce už
vám nemusí utéct.
Tak buďte letos pokud možno V OBRAZE a nezapomeňte, že
život na venkově není o pasivním přijímání, ale aktivní účasti...
Pavel Bartík
Masopust v Soběhrdech
Po několikaleté pauze se soběhrdští hasiči rozhodli oprášit
tradici masopustního průvodu. Pamětníkům se možná bude zdát
tahle pauza krátká, ale za tu dobu se do Soběhrd přistěhovalo
velké množství lidí. Zejména Vás, naši milí noví sousedé, bychom
rádi informovali o tom, jak to vypadá, když se zblázní vesnice ☺
Masopust začíná 4. února 2017 ve 12 hodin v Soběhrdech před
hasičskou zbrojnicí. Každý, kdo se chce masopustního průvodu
zúčastnit, si připraví nějakou masku. Principál si průvod pěkně
urovná a jde se. Chodí se od baráku k baráku, u každého domu
se zahraje a zazpívá písnička, masky si zatančí s domácími, občas
provedou nějakou tu kulišárnu a všichni se veselí. Každá hospodyňka pro průvod přichystá malé občerstvení, jako například
tradiční koblížky (ale ani taková tlačenka není marná☺), každý
hospodář vytáhne něco tekutého na zapití. Až bude projitá celá
vesnice, všichni se přesunou do Restaurace U Železného dědka,
kde proběhne odmaskování a kde bude pokračovat hudba.
Rádi bychom Vás všechny rádi pozvali jak na samotný průvod,
tak i později do hospody. Snažíme se o to, aby se nám tu v Soběhrdech hezky žilo a aby vesnické tradice neupadávaly. Budeme moc
rádi, když nám v tom všichni pomůžete!
Václava Baštářová
Mobilní aplikace V obraze
Představujeme naší novou bezplatnou službu pro občany
a návštěvníky obce Soběhrdy.
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Chcete být informování o aktualitách z našeho webu? Chcete
mít k dispozici důležité informace z obce ve vašem chytrém
telefonu? Právě pro vás je určena naše nová mobilní aplikace
– V OBRAZE.
Aplikace vám přináší přehled aktualit z webu naší obce, upozorní vás na nově vložené zprávy, dozvíte se včas o pořádaných
akcích, můžete si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce.
Co lze sledovat?
• Aktuality
• Úřední desku
• Kulturní a sportovní akce
• Fotogalerie
Aplikaci lze zdarma stáhnout v Google play nebo v App Store.
Co je potřeba k jejímu stažení?
Mít chytrý telefon s operačním systémem Android (verze 4.4
a vyšší) či iOS. Přístup na internet. Místo v úložišti telefonu cca
13 MB.
Pozn.: Pro starší verze operačního systému dodavatel služby
připravuje zjednodušenou verzi aplikace, která nebude v takové
grafické kvalitě jako současná, ale informace v ní obsažené budou
kompletní. Její spuštění je plánováno na březen 2017.
Vracíme důstojnost nemoci, stáří i umírání
Společnost RUAH o.p.s. začala na Benešovsku před 5 lety
pomáhat lidem nemocným, seniorům a umírajícím, aby i v těžkém období života mohli zůstávat doma, mezi svými blízkými.
Dnes za sebou mají zkušenosti ze stovek rodin, kterým poskytli
své služby. Pomáhají všude tam, kde chce rodina pečovat o svého
blízkého doma. S odbornou pomocí totiž zvládnete i to, na co
byste si sami možná netroufali. Nevyřešíme za vás vše, ale jsme
vašimi partnery, dokud to potřebujete.
• Poradíme vám, jaké možnosti ve vaší situaci máte, kdo vám
může pomoci, jak získáte finanční podporu. Také vám budeme
naslouchat, když máte strach z toho, co vás čeká, jste unavení
a nevíte, jak si s novou situací poradíte. Nabídneme vám naše
zkušenosti a uděláme vše, abyste mohli i těžké období života
prožít se svou rodinou co nejlépe, podle vašich představ.
• Půjčíme vám nebo pomůžeme zajistit pomůcky pro domácí
péči, jako je polohovací postel, chodítko, WC židlička,
invalidní vozík apod.
• Asistentky vám jsou oporou při zajištění péče tak, abyste mohli
zvládnout i další potřeby své a svých blízkých. Pomohou
s hygienou, oblékáním, podáním stravy apod. Vystřídají vás
v péči tak, abyste se mohli starat i o sebe a také o další členy
rodiny, nebo pracovat.
• I těžce nemocní a umírající mají volbu, zda budou v nemocnici,
nebo ve svém domově. Často tomu brání strach, že rodina tak
těžkou péči nezvládne. Lékaři a zdravotní sestry mobilního
hospice RUAH vám jsou nablízku 24 hod denně 7 dní v týdnu.
Lékaři se postarají, aby nemocný zbytečně netrpěl bolestmi
ani jinými obtěžujícími příznaky. Navštíví vás doma a vysvětlí
vám ochotně vše, co potřebujete ke své péči vědět. Nastaví
léčbu a bude s týmem dalších pracovníků RUAH řešit aktuální
potřeby péče.
• Zkušené zdravotní sestry vás navštíví i několikrát denně.
Naučí vás vše, co potřebujete umět, abyste se o své blízké
postarali. Ošetří nemocné i s intenzivní péčí na infuzích,
lineárním dávkovači léků proti bolesti, dovezou kyslík a další
přístroje, které nemocnému ulehčí život a dopřejí mu důstojný
čas. Zvednou vám telefon a ochotně poradí ve dne i v noci.
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Zkušenosti těch, kteří péči RUAH využili, jsou často dojemné.
Shrnula je paní Anna, která se starala o svého umírajícího manžela:
„I když to bylo těžké, jsem na sebe hrdá, že jsem to s pomocí RUAH
zvládla a udělala pro něj to nejlepší, co bylo možné.“ Všechny
služby RUAH stojí na profesionalitě a lidskosti. Věříme, že zlepšovat
náš život a vztahy mezi lidmi můžeme jen svým přístupem a odborností. Vážíme si všech lidí, kteří chtějí o své blízké pečovat a je pro
nás ctí, že je můžeme podpořit tak, aby to zvládli.
Marta Vacková
Ředitelka RUAH o.p.s.
Rok 2016 v evidenci obyvatel
Tak jako na začátku každého roku, i letos jsem pro Vás připravila pár zajímavých čísel z evidence obyvatel.
Rok 2016 jsme v Soběhrdech přivítali v počtu 403 obyvatel.
Rok 2017 přivítalo 410 obyvatel – v Mezihoří 81, ve Phově 16,
v Soběhrdech 261, v Žíňánkách 31 a v Žíňanech 21 obyvatel.
Je potěšující psát, že jsme se rozrostli hlavně díky nově narozeným dětem. V roce 2016 v počtu narozených dětí jednoznačně
zvítězilo Mezihoří, kde se narodily 4 děti. Na další příčce se umístil Phov se dvěma narozenými dětmi a o bronzovou příčku se dělí
Žíňany a Soběhrdy, kde se narodilo po jednom dítěti.
Zemřeli celkem 3 občané, jeden z Mezihoří a 2 ze Soběhrd.
V roce 2016 se k trvalému pobytu přihlásilo 18 lidí. Trvalý
pobyt si od nás odhlásilo 16 lidí.
Nejmladšími občánky jsou dvojčátka Honzík a Kubík Polákovi
ze Phova (3 měsíce), nejstarší občankou je paní Libuše Veisová ze
Soběhrd, která v březnu oslaví 91. narozeniny.
Členové zastupitelstva mají několikrát do roka milou povinnost, kdy chodí blahopřát starším občanům k významným životním jubileím. Před pár lety se jednalo o opravdu výjimečnou událost. Jak se ale v naší společnosti zvyšuje věk průměrného dožití,
tak i v Soběhrdech se pomalu začíná navyšovat věková skupina
seniorů. Musím uznat, že označení „senior“ se mi trochu příčí.
Podívejte se na šedesátníky a sedmdesátníky kolem sebe. Připadají
Vám staří? Mně tedy ne. Mnozí z nich ještě pracují, jsou aktivní,
jezdí na výlety a dovolené, sportují… zdaleka mi nepřipomínají
dědoušky a babičky, které jsme vídávali dříve. Ze sedmdesátky se
pomalu stává běžná záležitost.
Z tohoto důvodu se zastupitelstvo dohodlo, že posune věkovou
hranici, od které se bude chodit osobně blahopřát. Trefně to
okomentoval pan starosta: „Vidět starostu s košem po vsi má být
úkaz blížící se výskytu komety na nebi, který má vést k zamyšlení
o běhu světa a dlouhověkosti a ne abysme ho potkávali častěji, než
pošťáka…“. Vzácnou návštěvu proto můžete očekávat, až budete
slavit 75, 80, 85, 90, 95 a ? Jen pro ilustraci ještě doplním, že
v letošním roce bude slavit sedmdesátku 11 lidí. Uznejte sami, to
už lze za mimořádnou událost označit je těžko. Věřím, že si tento
nový trend nikdo nevezme osobně ☺
Václava Baštářová
Kalendář turnajů pro rok 2017 v Mezihoří
22.1. Mezihoří cup 1 - neděle od 9:00 DCM Aréna - 50 korun
startovné
26.2. Družstva - 3 členná - zvací turnaj - neděle od 9:00 DCM
Aréna - 200 korun startovné družstvo
26.3. Mezihoří cup 2 - neděle od 9:00 DCM Aréna - 50 korun
startovné
23.4. Mezihoří cup 3 - neděle od 9:00 DCM Aréna - 50 korun
startovné
28.5. Mistrovství DC Mezihoří - pro členy klubu - neděle
od 9:00 DCM Aréna,70 a 20 děti korun startovné
18.6. Mezihoří cup 4 - neděle od 9:00 DCM Aréna - 50 korun
startovné
29.7. 24. ročník - Mezihoří Open 2017 - Regionál ČŠO - sobota
od 10:00. Kulturní Dům Mezihoří, 100 Kč
27.8. Mezihoří cup 5 - neděle od 9:00 DCM Aréna - 50 korun
startovné
24.9. Mezihoří cup 6 - neděle od 9:00 DCM Aréna - 50 korun
startovné
15.10. Davis cup dvojic - zvací turnaj - neděle od 9:00 DCM
Aréna - 120 korun startovné pár
5.11. Mezihoří cup 7 - neděle od 9:00 DCM Aréna - 50 korun
startovné
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10.12. Čertovo házení - dovednostní turnaj - neděle od 9:00
DCM Aréna - 50 korun startovné
Ke hře není potřeba žádné licence, všech turnajů se tak mohou
zúčastnit i neregistrovaní hráči.
Více na www.dcmezihori.webnode.cz
Poznej to doma
V minulém čísle jsme vám nabídli poslední místo v našem
miniseriálu. Na fotografii je samota uprostřed (i když na kraji)
kozmických lesů, která je již dlouhá léta součástí života našich
obcí, i když katastrálně patří pod obec Petroupim. V lidovém
povědomí je známa jako „U Mecků“ a ve vlastnictví této rodiny
je dodnes. Když se do okolí zatouláte při procházce lesem, máte
pocit, že jste se ocitli na německo-českém pohraničí.

Tímto končí náš malý seriál o zajímavých místech v našem
okolí. Ne, že by došly nápady a tipy na krásná zákoutí naší krajiny. Těch je všude v okolí habaděj a stačí se dívat. Ale kdo chtěl
pochopit, že za krásami naší vlasti nemusí jezdit stovky kilometrů
do přírodních parků, ten pochopil.
Pavel Bartík
Pomoc obce se získáním dotace na výměnu zdroje vytápění
Jedním z problémů, který mě osobně kazí život na vsi, je kouř,
co v zimních měsících často sedí v našich obcích. Nechci se
rovnou pouštět do uvažování o tom, že někteří spoluobčané topí,
čím nemají. I na to máme v naší zemi zákony a úřady, které je
mohou vymáhat. Přemýšlím spíše o tom, že je určitě mezi námi
dost občanů, kteří mají staré kotle, u nichž spalování neprobíhá
a nemůže s ohledem na jejich stáří a technický stav probíhat tak,
jako v nových modernějších kotlích. A ne každý si může dovolit
investovat ze svého desítky až stovky tisíc do výměny kotle.
V posledních letech se nabízí možnost využít některé z dotací,
které na tento účel bývají vypsány. Nejoblíbenější byla tzv. Kotlíková dotace ze Středočeského kraje nebo tzv. Zelená úsporám.
První z nich byla zaměřena čistě na výměnu zdroje vytápění
a druhá na širší opatření ke snížení energetické náročnosti budov
jako např. výměna oken, zateplení fasády apod. Vím o tom, že
několik našich sousedů tuto možnost v minulých letech využilo
a většina z nich si změnu pochvaluje. Ale opět ne každý dokáže
dát dohromady žádost a podklady a vše vyřídit.
Přemýšlíme proto o tom, že bychom nabídli našim občanům
pomoc s přípravou žádosti a realizací akce. Samozřejmě s tím,
v čem pomoci můžeme, tudíž s administrativní stránkou. Realizaci
doma si už musí každý pohlídat sám. Program Zelená úsporám je
nyní aktivní a žádosti je možné podávat. Další kolo tzv. Kotlíkové
dotace se očekává, že bude spuštěno v průběhu letošního roku.
Pokud je mezi vámi někdo, kdo by měl zájem o pomoc s podáním
žádosti o dotace, ozvěte se mi buď na telefon 604 294 762 nebo
e-mailem na starosta@sobehrdy.cz. Část přípravy projektů je
dobré udělat s předstihem.
Pavel Bartík
Blahopřejeme
2.2. Bohumil Bílek, Phov, 70 let
18.3. Josef Sládek,
Mezihoří, 75 let
6.4. Jaroslava Rezková,
Mezihoří, 85 let
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Zapište si do kalendáře
4.2.
Masopust v Soběhrdech
25.2.
Masopustní ples v Mezihoří
19.3.
Maškarní karneval pro děti v Soběhrdech
Rozsvěcení vánoční stromku obce v Soběhrdech
V předvečer první adventní neděle uspořádali soběhrdští
hasiči rozsvěcení vánočního stromku obce. Děti nejdříve vyráběly
krásné svícínky, potom zpívaly u stromečku a za jejich odvahu
dostaly sladkou odměnu. Dospělí si pochutnávali na výborném
svařáku, punči a domácími buchtami od našich hasiček. Byl to
moc příjemný večer, díky za něj!

Hasičský ples
Soběhrdští hasiči pořádali již čtvrtý ročník svého plesu v novodobé historii. Ačkoliv se konal v pátek třináctého, smolný určitě
nebyl. S přípravou jsme si dali všichni záležet. Dámy hasičky se
nám postaraly o výzdobu i o přípravu tomboly, do které i ony
osobně napekly chuťově velice hodnotné ceny (osobně jsem je
testoval). Ceny v tombole byly krásné a hodnotné a je třeba poděkovat všem, kdo do tomboly přispěl. Pánové hasiči se postarali
o vše ostatní, od propagace až po zajištění dostatečného počtu
míst k sezení, a po osmé hodině mohla kapela (Po)KROK začít
svou produkci. Osvědčený mix dechovek i moderní hudby brzy
nalákal na parket první tanečníky, jejichž počet postupně narůstal.
(Po)KROK nezklamal. Návštěvníci se bavili, a o to nám šlo. Celý
večer probíhal skvěle a zábava se protáhla do pozdních ranních
hodin, bez nejmenších komplikací. Je na místě zde také poděkovat
novému provozovateli hostince, Davidovi Ilčiskovi, který je zároveň novým členem soběhrdských hasičů. Zaprvé za to, že se pár
dní po otevření pustil do tak velké akce, a za druhé za to, že ji
společně s M. Kuchtovou a dalšími výbornými pomocníky dotáhl
do zdárného konce. Již teď se těším na další ročník našeho plesu,
i na všechny účastníky, kteří nám, tím že se baví, dokazují, že to,
co děláme, děláme dobře. Děkuji VŠEM.
Jiří Strachota, starosta SDH Soběhrdy

SDH Mezihoří
a Žíňany
Vás zvou na tradiční
maškarní bál ve stylu
Piráti a loupežníci.
Termín sobota 25.2.2017 od 19.30.
O pořádnou zábavu se postarají
pořadatelé & Franťák Rock
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Zdravotní cvičení v Soběhrdech
Milí obyvatelé Soběhrd a okolních vesniček, chtěla bych Vás
pozvat na zdravotní cvičení. Probíhá už 2roky každý čtvrtek
od 18. hod. v sále hospody v Soběhrdech. Chodí zatím jen ženy,
ale přivítáme i muže!!! Je to cvičení pro každého, koho bolí záda
a neumí si sám pomoci. Je to minimum, co pro sebe můžeme
udělat. Cvičení je jednoduché a zvládne ho každý. Jen je potřeba
ho dělat správně a od toho tu jsem, abych Vám pomohla. Děláme
to pro svá těla, ale i duše. Ten pocit po cvičení je krásný.
Cvičení se zaměřuje na protažení celého těla, na posílení
hlubokého stabilizačního systému tzv. středu těla, na procvičení
břišních a zádových svalů, na zhybnění krční páteře a uzavíráme
to velmi příjemným cvičením pro plochou nohu.
Je jasné, že po prvním cvičení velký pokrok neuvidíte, ale chce
to vydržet. To Vám potvrdí všichni, kdo to dokázali. Přijďte nás
posílit a uvidíte sami!!! Potřebujete jen podložku na cvičení a dva
balónky. Jeden je overbal 25cm a druhý malý ježek na cvičení
chodidla. To můžeme doladit na místě. Případné dotazy Vám ráda
zodpovím na telefonu 602 387 428. Těším se na Vás.
Zuzana Elišáková

Restaurace U Železného dědka má nového provozovatele
Od ledna 2017 má soběhrdská Restaurace U Železného dědka
nového nájemce. Je jím pan David Ilčisko. Davida možná ještě
neznáte, ale jeho přítelkyni Marušku Kuchtovou ml., která s ním
restauraci provozuje, určitě ano ☺ Restaurace nabízí výborné
obědy za velmi příznivé ceny, příjemné a čisté prostředí a milou
obsluhu. Jídelní lístek na celý týden bude co nevidět zveřejňován
na facebookovém profilu restaurace a také si ho můžete přečíst
ve vitríně u vstupu. Přes oběd jsou kuřácké a nekuřácké prostory
odděleny. Točí se desetistupňový Kozel a dvanáctistupňový Radegast. Jen co se David s Maruškou v restauraci „zabydlí“, můžeme
se těšit na různé kulturní či gastronomické akce. Přejeme hodně
úspěchů a hodně spokojených návštěvníků!
Otevírací doba: po 11 – 20 hod, út 11 – 15 hod, st 11 – 20 hod,
čt 11 – 15 hod, pá 11 – 22 hod, so 15 – 22 hod, ne zavřeno
Spolek lízníků
Rok se s rokem sešel a my už jsme spolkem zapsaným dle
platného Občanského zákoníku. Před námi se otevřelo další
období, ve kterém můžeme jít vstříc novým pivním zážitkům.
Již nyní máme pro lízníky a všechny příznivce spolku připraveno
pár akciček. Tradičně se bude konat erťácký zájezd (jízda historickým autobusem) spojený s nějakou pivní kulturou, který je
velmi oblíben a vyprodán s předstihem… Zatím se vždy konal
na jaře, letos bude ale přesunutý do podzimních měsíců, do času,
kdy se chmel na Žatecku sčesává. Poslední ročník se vydařil,
svojí početnou návštěvou jsme potěšili rovnou dva pivovary
v jednom ve Slaném a to Antoše seniora v historickém centru
města a moderního Antoše juniora na okraji města.
Za zmínku stojí ještě velice vydařená akce v hospodě
U škvorů v Červanech, kde nás v přeplněném sále seznámil
lízník a historik Michal Horáček alias Pivní partyzán (koukněte
na jeho blog, kde se o líznících ve svých článcích zmiňuje)
seznámil s minulostí pivovarnictví v Benešově a na Konopišti
a s historickými dokumenty v jakém roce byl doopravdy založen
pivovar Ferdinand.
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Nezapomínáme ani na naše nejmenší. Povedené večery se
uskutečnily během léta, kdy se pro děti promítal bijáček pod
širým nebem, zatímco lízníci polízávali zahraniční pivní vzorky
z celého světa jimi dovezenými, mimo jiné i z Nepálu a Barmy.
V současné době jsme díky lízníkům a jejich cestám do zahraničí
ochutnali již přes 300 druhů piv!
A na co dalšího kromě erťáckýho vejletu se můžete v tomto roce
těšit? Určitě pro všechny místní bude velice zajímavé anonymní
polízutí, které se bude konat na naší domovské půdě (v kulturáku
v Mezihoří). Dále pro lízníky nejrůznější políznutí, prohlídky
pivovarů, a vůbec všelicos, co se dá okolo pivního moku vymyslet.
Budeme se na Vás všechny při sklence dobrého pivka těšit.
S dotazy ohledně Spolku lízníků a pivního truňku se můžete
obrátit na www.liznici@liznici.cz
Za spolek lízníků Kulíšci z Mezihoří

V únoru zrušeny trhy na dobytek. Od února 1917 snížena
dávka cukru na ¾ kg. Povolen prodej cukerinu. Opět nové rekvisice s asistencí vojenskou, zabavovány veškeré zásoby.
Nedostatek všeho
Po půl roku se nevaří pivo. 11. března zmenšena dávka mouky,
místo ½ kg na týden pro osobu. Od 1. května 1917 zavedeny
lístky na mléko, ¼ l. denně na osobu. Následkem blokády nastává
nedostatek potravin a hlad. Nedostávalo se všeho – oděvů, kovů
a různých surovin.
Školní dítky byly nuceny sbírati listí z malin a jahod, ostružin
a kopřivy. Dívky musely ve škole plésti ponožky a rukavice. Vše
bylo odvedeno do sběren ve Vídni. Učitelstvo mělo ve všem působiti na lid a nabádati k vlasteneckým činům
Bída kuřáků
Tabák je připravován z bukového listí, a proto kuřáci naši připravují si tabák sami, jedni z listí ořechového, jiní z listí lipového,
třešňového a docela jsou kuřáci, kteří kouří seno a otavu. Pivo vaří
se z jetele a pýru.
Keťasení
Polští Židé zanesli sem nejpříšernější „keťasení.“ Zakoupili
například všechny nitě a pak vystupňovali cenu jejich podle libosti
do závratné výše. Obyvatelé měst činili výtky našemu venkovu, že
„keťasí“ s potravinami, ale činili tak celkem neprávem. Za utržené
peníze za obilí nemohl hospodář obléci ani sebe a což ostatní
rodina, čeleď a potřeby pro hospodářství, když jen oleje, provazy
atd. stouply v ceně 40kráte i vícekrát proti ceně předválečné.
Rekvisice zvonů
Že je stále hůře, seznávali naši lidé z toho, že rekvírovány zvony
kostelní, píšťaly varhan, zvonky školní, hmoždíře, mosazné kliky
u dveří, nádoby kostelní z mědi, cínu, kropenky, svícny, nádoby
na sv. oleje. Ze Soběhrdského českobratrského kostela byl vzat
zvon Žižka k účelům válečným.
Zákaz národních písní
Vedoucí osoby strašila píseň: „Hej, Slované“ a posměchem
sžíravým je stíhla píseň: „Sotva mne matička vychovala,“ a proto
písně ty přísně zakázány. Všeobecná byla snaha našich lidí
vyhnouti se povinnostem sloužiti na vojně, čili „ulejt se“.
Útěk od armády
Každý prostředek byl dobrý, jen když se došlo cíle. Z prokleté
armády rakouské jedni z našich lidí utíkali k Rusům a Italům,
jiní simulovali všechny možné nemoci, zraňovali se, zdraví
si poškozovali, aby nemuseli sloužiti, každou finanční oběť
přinesli, jen aby dosáhli toho, jim z němčiny jedině radostného
slova „enthoben“. To hlavně bylo příčinou, že se tu upisovalo
na válečné půjčky.

Zamrzlé pivo z Dolíznutí (valná hromada spolku)
Vzpomínáme… před 100 lety
Útrapy války čím dál více doléhají i na obyvatelstvo stovky
kilometrů od válečné vřavy. Myslím, že pro většinu nás žijících
v současnosti je jen těžko představitelné, co všechno dlouhotrvající konflikt přinesl. Soběhrdský kronikář v kronice obce uvádí:
„Obyvatelé, kteří měli sami málo, ze strachu před nelítostnými vojíny a úředníky, kteří rekvisice prováděli, obilí a mouku
schovávali, kam mohli. Často na taková místa, kde se vše zkazilo.
Lidé začali již v sedmnáctém roce hladovět. Vrchol hladovění
a podvýživy nastal v roce 1918, kdy se již nedostávalo potravin
ani šatstva.“
V kronice žíňanské obce stojí:
„Čím dál, tím hůř; tak možno napsati na začátku r. 1917.
Odváděni i mrzáci a rekvíruje se vše, co jméno má. Přísné zákazy
semílati doma obilí na předělaných šrotovnících.“
Rekvisice dobytka

Vojenská hlídka v Alpách na hoře Setole v Tyrolích
(foto V. Hájek Mezhoří)
Pokračování příště…

Jan Šíma
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