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PANTONE 871C
CMYK 20,35,85,15
ORACAL751-091
POLI-FLOCK 510

PANTONE Red 032C
CMYK 0,100,100,0
ORACAL751-032
POLI-FLOCK 508

PANTONE Cool Gray 4C
CMYK 0,0,0,20
ORACAL751-090
POLI-FLOCK 512

PANTONE Process Black
CMYK 0,0,0,100
ORACAL751-070
POLI-FLOCK 502
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Úvodní slovo
Starosti pana starosty
Život na venkově plyne pomaleji, než život ve městě. Ale to
v žádném případě neznamená, že neplyne a nepřináší s sebou
do našich životů změny. A jaro je doba, která je přímo symbolem
změny. Proměny starého, spícího a s odcházející zimou spíše šedivého, než bílého v něco nové, živé, zelenající se a přinášející pohyb
a radost. Mám pocit, že do podobného období nyní vstupuje
i život v naší obci a že zbytek letošního roku bude předzvěstí změn
a posunu k něčemu novému.
Jsem za to rád a těším se na to. Některé oblasti našeho života
si už změnu zaslouží a u některých je to prostě přirozená reakce
na vývoj světa kolem nás. Ovšem to neznamená, že všechno staré
musí pryč. Občas zapomínáme na krásnou možnost, kterou nám
svět nabízí. Tedy ponechat si to dobré a funkční a modernizovat to
nebo rozšířit o nové moderní trendy.
Mám takový neskromný sen, že Soběhrdy budou časem na špici
v trendu zavádění moderních technologií mezi podobně velkými
obcemi a přitom si ponechají to krásné, co život na vsi přináší.
Tedy třeba čas na procházku v lukách a posezení pod rozkvetlým
stromem. A jestli se mi nějaký škarohlíd bude pokoušet můj
sen vzít, slibuju, že skončí v kopřivách, které vystrkují konečky.
Nenechme si ukrást sny.
Přeju vám krásné jarní snění...
Pavel Bartík

PANTONE
- barevný model pro ofsetový tisk přímou barvou nebo pro sítotisk
CMYK
- barevný model pro ofsetový tisk procesními barvami nebo pro digitální tisk
ORACAL
- barevný model pro výřez ze samolepících PVC folií (Signmaking)
POLI-FLOCK - barevný model pro výřez ze samolepících termotransferových textilních folií

A tento poslední údaj je tím nejdůležitějším statistickým údajem. Novela zákona o odpadech počítá s postupným navýšením
poplatku za ukládání odpadu na skládky ze současných 500 Kč
za tunu až na 1 850 Kč za tunu v roce 2023. Jednoduchým propočtem dospějeme tedy k tomu, že pokud budeme třídit stejně
jako nyní, a produkovat stejné množství odpadu, zaplatíme
postupně každý rok zhruba 150 tisíc Kč navíc. Dalším jednoduchým propočtem se dostaneme k tomu, že by se musela navýšit
cena za jednu popelnici zhruba o 750 Kč, což by u některého typu
nádob byl nárůst na dvojnásobek.
Ale dost už čísel a vezměme na pomoc selský rozum, kterého
by mělo v našich gruntech po předcích ještě krapet zbýt. Cesta
z této šlamastiky je jediná. Vyprodukovat méně odpadu a více ho
vytřídit. A vlastně to není až tak složitá cesta. Podle celorepublikových statistik by nám tuto cestu mělo nejvíce usnadnit vytřídění biologicky rozložitelného odpadu, kterého je v popelnicích
s komunálním odpadem nejvíce.
Z úrovně obce již jednáme se svozovou firmou o organizačních
změnách ve svozu, které bychom rádi zavedli ještě do konce letošního roku. A doma se každý zamysleme, jak můžeme ještě omezit
množství odpadu, který odkládáme do černé popelnice.
Pavel Bartík

SBĚR NEBEZPEČNÉHO A VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Termín: SOBOTA 22. DUBNA 2017
8:00 – 10:00 hod
Místo: fotbalové hřiště v Soběhrdech
V důsledku legislativních změn je nutné odpad odevzdat
v tomto určeném čase a místě do rukou obsluhy. V žádném případě není možné odpad umístit kamkoli předem.
Nebezpečným odpadem se rozumí: rozpouštědla, kyseliny,
zásady, fotochemikálie, pesticidy, zářivky a jiný odpad obsahující
rtuť, olej a tuk, baterie a akumulátory, léčiva, nepoužitá cytostatika, vyřazené zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky, barvy,
tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice, detergenty obsahující nebezpečné látky, vyřazené elektrické a elektronické zařízení.
Rozměrným odpadem se rozumí např. koberce, matrace apod.
Děkujeme Vám za respektování tohoto postupu.
Jak dál v nakládání s odpady
Na začátek tohoto článku trochu čísel z loňského roku:
- za rok 2016 jsme v Soběhrdech celkem vyprodukovali zhruba
133 tun odpadu (z hlediska statistiky jsme na tom v tomto ukazateli podobně jako další obce ve Středočeském kraji - resp. nelišíme
se příliš od průměru)
- z celkového množství odpadu jsme dokázali vytřídit asi 55 tun
odpadu, což je něco přes 40 % (jsme o něco lepší, než průměr
ostatních obcí Středočeského kraje, který je cca 33 % vytříděného
odpadu). Nutno ovšem podotknout, že v této statistice je započítán i bioodpad odvážený v kontejneru ze Soběhrd, což řeší každá
obec jinak a může to tedy výsledky trochu zkreslovat.
- na skládkách tudíž skončí 78 tun našeho odpadu
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Vítání občánků
První dubnová neděle byla pro Soběhrdy slavnostní. Po dvou
letech se totiž opět konalo vítání občánků. Pan starosta měl tu čest
přivítat 13 dětí, které se zde narodily. Všem dětem přejeme hodně
zdraví a krásný život plný radosti a milých lidí kolem sebe.
Jsme moc rádi, že se zde rodí tolik dětí. Považujeme to mimo
jiné za důkaz toho, že se Vám tady líbí a chcete tu se svými rodinami žít.
Až půjdete na procházku kolem svojí vesnice, možná si všimnete
nově zasazených stromů podél cest. Některé z nich budou patřit
našim novým občánkům. Tento symbolický dar už dostalo několik
desítek dětí, které se v poslední době v Soběhrdech narodily. Teď
na jaře to bude pěkná podívaná, až všechny pokvetou…
Václava Baštářová
Masopust a karneval v Soběhrdech
Dne 4.2. jsme po několika letech pořádali masopustní průvod
včele s principálem panem Josefem Šímou. Masky se sešly v hojném počtu a byla k vidění např. tři zlatá prasátka, zahradníci,
bezdomovci a plno dalších. Průvod byl zahájen ve 12:30 hod
a za doprovodu kapely Vašáci jsme navštívili každého souseda
ze Soběhrd :) Počasí nám přálo a užili jsme si, nejen masky,
plno legrace. Masopustní průvod byl ukončen cca v 18 hodin
v Restauraci u Železného dědka. Věřím, že příští rok bude stejně
úspěšný a veselý.
Jako každý rok jsme i letos pořádali dětské maškarní, které se
konalo 19.3. v Restauraci u Železného dědka. Letošní návštěvnost
byla rekordní. Sešlo se 58 dětských masek. V tu chvíli bychom
potřebovali, aby naše kapacity byly nafukovací :) Ale i přes velké
množství návštěvníků se děti bavily. A to je dle mého nejdůležitější,
aby si i naši malí spoluobčané přišli na své a pořádně si zařádili.
Organizace se ujaly soběhrdské hasičky, které si připravily různé
soutěže, odměny pro děti a také bohatou tombolu. Myslím si, že
letošní maškarní se velmi vyvedlo a svědčí o tom i kladné ohlasy
od rodičů, které jsme během toho odpoledne dostávali.
Jsme moc rádi, že jste se zúčastnili, ať už jako masky na masopustním průvodu nebo jako doprovod na maškarní, a že se Vám
s námi líbilo. Nám moc a těšíme se na viděnou při dalším konání
těchto veselic.
Jana Špidrová
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Retroautomuzeum zahájí třetí sezónu!
V sobotu 22. dubna 2017 v 11 hodin se po zimní pauze opět
otevřou brány Retroautomuzea ve Strnadicích u Maršovic. I letos
se návštěvníci mohou těšit na novinky v expozici. Byla rozšířena
sbírka tuzexových vozidel, během sezóny postupně v celé expozici
přibude asi 20 nových
automobilů. Celkem je
k vidění více než 150 vozidel. Dále si návštěvníci
budou moci prohlédnout
novou expozici psacích
strojů a rádií a také nově
vytvořený dobový holčičí
pokojíček s hračkami
a
výzdobou
našeho
dětství.
Muzeum bude mít
otevřeno poslední dva
týdny v dubnu, v květnu
a říjnu pouze o víkendech 10.00 – 17.00 hodin, v červnu, červenci,
srpnu a září od úterý do neděle 10.00 – 17.00 hodin. Základní
vstupné je 100 Kč, snížené 50 Kč (senioři nad 65 let a děti 6 – 15
let) a rodinné je 200 Kč. Pro předem ohlášené skupiny je možné
objednat komentovanou prohlídku.
Náš dobový bufet je Vám taktéž k dispozici, děti se můžou
zabavit na dětském hřišťátku.
Aktuální informace najdete na www.retroautomuzeum.
com nebo na našem Facebooku https://www.facebook.com/
retroautomuzeum/.
Budeme rádi, když se k nám někdy přijedete podívat.
Na shledání se těší
Kucharští a kolektiv Retroautomuzea
Zapište si do kalendáře
22.4.
svoz nebezpečného a velkoobjemového
odpadu
23.4.
sběr železného šrotu v Soběhrdech
29.4.
turistický pochod Mezihořská šlapka
30.4.
pálení čarodějnic a stavění máje u hřišťátka na Poustkách
v Soběhrdech
20.5.
okrsková soutěž v požárním sportu v Soběhrdech
9.6.
Noc kostelů
24.6.
oslavy 55. výročí FK Soběhrdy
24.6.
Soběhrdské vítání léta

Noc kostelů v Soběhrdech – evangelický kostel - 9. června 2017
18:00 19:00
		
20:00 21:00
		
21:30 22:30
		
		
		

Vystoupení dětského pěveckého sboru
ZŠ Karlov pod vedením Aleny Vašákové
Říčanský komorní orchestr, Giovanni
Battista Pergolesi : Stabat Mater
MILOSTné a jiné: scénické čtení poezie
Tomáše Pavlíka, čte herec František
Kreuzmann, živý kytarový doprovod,
výstava fotografií Gabriela Pavlíka

Více na:
https://www.nockostelu.cz/index.php?pg=kost2465&hledejtext
=soběhrdy&highlight=1
Co teď čtu a mohlo by zajímat i vás
Rozhodl jsem se vložit do našeho zpravodaje novou pravidelnou rubriku. Nechci nyní slibovat, že se s ní setkáte v každém
čísle, protože můj čas není natahovací. Ale čas od času do ní určitě
přispěju. A vyzývám vás všechny, kteří rádi čtete a máte pocit, že
něco přečteného by se mohlo hodit i ostatním, abyste případně
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přispěli i vy svojí „troškou do mlýna“. Pokud se někdo přidá,
myslím, že by se mohlo jednat opravdu o pravidelnou rubriku.
Nemusí se jednat o knihu, klidně stačí zajímavý článek na internetu, který by mohl být užitečný i dalším lidem kolem nás.
Informací kolem nás je tolik, že najít v nich nějaké ty relevantní
bývá často větší problém, než najít čas na jejich přečtení. Začínám,
beru to jako výkop a těším se, že se někdo přidá.
Seth M.Siegel: BUDIŽ VODA
Jedná se o dílo amerického autora, který se věnuje tématu
nakládání s vodou. Kniha má podtitul „Izraelská inspirace pro
svět ohrožený nedostatkem vody“, a jak tento název napovídá,
zabývá se cestou, kterou musel urazit národ na Blízkém východě,
aby vybudoval za posledních přibližně sto let nový stát pro
židovské obyvatelstvo, které z různých důvodů odcházelo ze svých
původních zemí. Kniha konkrétně se zabývá tématem hospodaření s vodou v oblastech, které z velké části tvořila poušť a kde
podzemní zásoby vody jsou velmi malé a dešťové srážky absolutně
nevypočitatelné. Za zmínku stojí, že zhruba po 70 letech intenzivní práce v oblasti hospodaření vodou je Izrael nejen soběstačný,
co se vodních zdrojů týče, ale vyváží i významné množství vody
ke svým sousedům.
Je samozřejmé, že část problematiky je velmi specifická
a obsahuje řešení, která v našich podmínkách nelze využívat
(např. odsolování mořské vody). Ale je zde i velmi zajímavý popis
postupů a zkušeností, které lze využívat kdekoliv jinde, Soběhrdy
nevyjímaje. Ze všech informací, které mě v knize zaujaly, přidávám těchto několik a nechávám na vašem uvážení, jak vás budou
inspirovat:
Oblast legislativy:
- veškerá voda v Izraeli je národním majetkem a patří státu
- každý odběr i z vlastní studny musí být měřen a evidován
a každý bez výjimky platí za odebranou vodu
- plošně využíváno je dálkové měření včetně průběžného
vyhodnocení a zpracovávání dat
Oblast snižování spotřeby vody:
- nejúčinnější opatření ke snížení spotřeby bylo navýšení ceny
na reálnou nákladovou cenu a zpoplatnění všech odběrů
- zhruba 35 % spotřeby domácností připadá na splachování
záchodů a dvojité splachovače (izraelský vynález, který je v zemi
povinný) uspoří až 20 % celkové spotřeby vody v domácnosti
- v zemědělství jsou plošně využívané kapkové závlahy,
které šetří až 60 % vody a výrazně zvyšují výnosy
Oblast efektivního nakládání s vodou:
- maximum dešťové vody, je zachytáváno a využíváno
- Izrael využívá zhruba 85 % vyčištěné splaškové vody
Musím říct, že po přečtení této knihy mám v hlavě ještě daleko
více myšlenek a nápadů k tomuto tématu. Koho by tato kniha
zaujala, může si jí vypůjčit v soběhrdské knihovně. Na pár měsíců
jí tam dám případným zájemcům k dispozici.
Pavel Bartík
Blahopřejeme
24.4. Jaroslava Strachotová,
Mezihoří 80 let
26.5. Marie Sládková,
Mezihoří 70 let
31.5. Marie Kondrátová,
Soběhrdy 70 let
12.6. Jaroslav Leffler,
Soběhrdy 70 let
24.6. Božena Špilíková,
Mezihoří 80 let
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Vzpomínáme… před 100 lety
V minulém pokračování našeho vzpomínání jsme se seznámili
s přetěžkou situací a stupňujícími se útrapami, které zažívali naši
předci v tomto roce.
Situace na celém bojišti byla také nesnadná. Začátkem roku
1917 byla vojska ústředních velmocí hluboko na nepřátelském
území, neměla už však síly na rozhodný útok. Zdlouhavá válka
a rostoucí izolace neposkytovaly Německu a jeho spojencům
příznivé vyhlídky. Proto se koncem roku 1916 obrátili na Dohodu
s mírovým návrhem, který však Dohoda rozhodně odmítla.
Dohadování o možnosti separátního míru pokračovalo roku
1917, nevedlo však k pozitivnímu výsledku.
Německo v úsilí překonat námořní blokádu Dohody (9. ledna)
přešlo na neomezenou ponorkovou válku (31. ledna), což mimořádně zhoršilo jeho vztahy s USA. Dohoda dosáhla úspěchů
i na mimoevropských bojištích, v Pacifiku a v Africe, kde až
na Německou východní Afriku obsadila všechny německé kolonie. Británie podnikla úspěšné útoky proti Turecku v Palestině,
obsadila Mezopotámii a vytlačila německé a turecké síly z arabských zemí.
V bojujících zemích se objevily příznaky vyčerpanosti.
V Rusku se vytvořila revoluční situace a v Únorové revoluci padl
nenáviděný carismus. V důsledku německé ponorkové války
s Dohodou vstoupily i USA 2. dubna do války proti Německu
a vyslaly do Evropy své expediční síly. Tím se vytvořila velká
materiální i lidská převaha na straně Dohody, která se však neprojevila ihned. Naopak, dohodová vojska utrpěla obrovské ztráty při
pokusu o ofenzívu a v říjnu spojené německo-rakousko-uherské
síly porazily italskou armádu u Caporetta a fronta se zastavila až
na řece Piavě.
Koncem června 1917 vstoupilo do války po boku Dohody
i Řecko, při jehož severních hranicích se vytvořila nová balkánská
fronta.
Únorová revoluce v Rusku zaktivizovala i národně-osvobozenecké boje Čechů a Slováků. Začátkem roku 1917 nový ministr

zahraničních věcí totálně vyčerpaného Rakousko-Uherska Ottokar Czernin pochopil, že říše je na pokraji zhroucení, a proto musí
uzavřít mír. Pokusy o uzavření míru s Dohodou bez Německa
skončily bez úspěchu, jednak pro odpor Itálie (požadovala část
rakousko-uherského území) a jednak pro odpor jednotlivých
národů žijících v zemi a požadujících u dohodových států odtržení nebo zánik (v případě Čechů a Slováků) Rakousko-Uherska.
Československý odboj v té době přešel do další fáze, vznikala
česko-slovenská zahraniční vojska (československé legie), nejprve
v roce 1917 v Rusku, potom v prosinci 1917 ve Francii (včetně
dobrovolníků z Ameriky) a v dubnu 1918 v Itálii. Československé legie bojovaly po boku Dohody s cílem „zasloužit“ Čechům
a Slovákům vznik samostatného státu. Československé legie se
vyznamenaly hlavně v červenci 1917 u ukrajinské vesnice Zborov.
Po tomto úspěchu vrostl počet československých legií a autorita
československého odboje.
Dne 7. listopadu 1917 proběhla v Rusku další revoluce - Říjnová revoluce, kterou se v chaotické situaci téměř bez boje dostali
k moci bolševici. Nová vláda se jedním ze svých prvních dekretů
- Dekretem o míru - obrátila na všechny bojující strany s výzvou
uzavřít demokratický mír bez anexí a placení válečných náhrad.
Na výzvu zareagovaly jen ústřední mocnosti, pro něž byla nabídka
výhodná a jež ji pochopily jako kapitulaci Ruska. Bolševická vláda
nakonec podepsala 3. března 1918 v Brestu německý mírový diktát (brestlitevský mír: Rusko se vzdalo Finska, pobaltských států,
Polska a Ukrajiny). Tím bylo i Rumunsko donuceno podepsat mír
a východní fronta přestala existovat. Všechna pozornost se soustředila na frontu západní, kam Německo přesouvalo své divize
z východu, a částečně i na italskou frontu, kam zase přesunulo
své síly Rakousko-Uhersko. Pro československý odboj měl tento
mír negativní následky, protože se objevila možnost, že nakonec
Rakousko-Uhersko a Německo vyhrají válku, a protože československé vojsko v Rusku ztratilo svůj význam.
Pokračování příště…
Jan Šíma

Posádka v přední linii na východní frontě.
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