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ÚVODNÍ SLOVO
Váení spoluobèané.
Po pøedvánoèním Nultém èísle se
Vám dostává do ruky První èíslo
Sobìhrdského zpravodaje. Najdete v
nìm informace ze ivota obce z 1.
ètvrtletí roku 2009 a zároveò se dozvíte, jaké akce jsou naplánovány na 2.
ètvrtletí. Nejdùleitìjší zmìna není ale
jen v obsahu èlánkù, ale také v jejich
autorech. Jak jsme slíbili na zaèátku,
dáváme mnohem více prostoru pøíspìvkùm zástupcù jednotlivých spolkù
v obci. Dozvíte se tedy nìco o akcích,
které spolky realizovaly a také o tìch
chystaných v dalším období.
První ètvrtletí letošního roku bylo tentokráte ve znamení zimy. Po delší
dobì bylo moné na svazích a pláních
kolem Sobìhrd zahlédnout lyaøe i bìkaøe a na Chlumu se málem uskuteènil
i historicky první závod v bìhu na
lyích:-) Poèasí jej nakonec neumonilo, ale mùeme se tìšit na pøíští zimu.
Pro nás èleny zastupitelstva bylo
toto období èasem, kdy jste nás
nemohli tak èasto vidìt venku v terénu,
ale pilnì jsme pracovali na pøípravì
projektù pro další realizaci. O nìkterých se podrobnìji doètete v dalších
èláncích a o všech jsme informovali na
veøejné schùzi 14.3.2009 v Mezihoøí. V
novinách se èasto doèítáme, e lidé
nemají zájem o dìní v jejich okolí a e
se nezajímají o èinnost zastupitelstva
obce. Je dobøe, e v našich obcích toto
neplatí. Moc rádi jsme pøidávali idle a
stoly do sálu mezihoøského kulturního
domu. Nakonec u nebylo kam pøidávat a nìkteøí si vyslechli schùzi vestoje. Soudì podle prvních ohlasù snad
nelitovali. Pevnì vìøím, e projevený
zájem nás bude provázet celým letošním rokem.
Po zimì pøichází jaro a to bývá obvykle symbolem úklidu, èistoty a oivení. Ve všech obcích jsou ji naplánovány termíny jarních brigád a snad bude
úèast na nich stejnì hojná…
Pavel Bartík
Místostarosta obce
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Studie rekonstrukce budovy
OÚ v Sobìhrdech

Jedním z velkých projektù, který èeká
naši obec v dalších letech je rekonstrukce
budovy Obecního úøadu v Sobìhrdech.
Na úvod alespoò struènì nìkolik dùvodù,
které nás vedou k nutnosti se do této akce
pustit:
1. V Sobìhrdech zcela chybí vhodný
prostor pro poøádání vìtších akcí (veøejné schùze, divadelní pøedstavení, dìtské
maškarní plesy, vìtší oslavy apod.)
2. Spolky pùsobící v Sobìhrdech nemají
k dispozici odpovídající zázemí pro svoji
èinnost
3. Technické a hygienické zaøízení budovy je zastaralé a neodpovídá stávajícím
nárokùm
4. Ani zázemí pro èinnost obecního úøadu
a zastupitelstva obce neodpovídá vzrùstajícím nárokùm na jejich èinnost.
Bylo by moné zcela jistì najít i další
dùvody, ale domníváme se, e výše uvedené jsou naprosto dostaèující.
Sobìhrdy si urèitì zaslouí dùstojné a
moderní místo k setkávání obèanù a realizaci spoleèných aktivit.
Proto jsme se jako první krok domluvili
s Ing. Arch. Janem Špaèkem ze Phova na
zpracování studie o dalším vyuití a monostech objektu. Naše zadání obsahuje
poadavek na umístìní následujících
místností a úèelù:
A. Rozšíøené technické zázemí pro Sbor
dobrovolných hasièù a zásahovou jed-

notku obce
B. Rozšíøené prostory pro pracovníky
obce a jednání s obèany i návštìvami ze
státních orgánù
C. Zachování místnosti pro knihovnu
D. Rozšíøení prostor pro sklad a archiv
E. Vybudování sálu o kapacitì 70-80
osob
F. Kapacitní i kvalitativní úprava sociálních zaøízení
G. Klubovna pro vyuití obèanù i spolkù
H. Úprava technologických zaøízení (vytápìní, rozvody vody a kanalizace, rozvod elektøiny)
Na veøejné schùzi 14.3. a na dalším
setkání s obèany 29.3. byla prezentována
první varianta studie, která bude dokonèena do 30.4.2009. Následovat bude
zpracování projektové dokumentace a
ádost o vydání stavebního povolení.
Tyto podklady budou následnì vyuity
pro zpracování ádosti o dotaci.
Dìkujeme všem obèanùm, kteøí se
aktivnì zapojili svými pøipomínkami a
námìty do zpracování studie.
Pavel Bartík
Místostarosta obce
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Zabijaèka a dìtský karneval
Všem, kdo zabijaèku pøipravili, zvláštì
v Sobìhrdech
øezníkùm, patøí veliké díky. Byla radost
První únorovou sobotu uspoøádali
sobìhrdští hasièi klasickou domácí zabijaèku. Jedna z jejich garáí se zmìnila v
kuchyò, ve druhé bylo pøipraveno posezení pro návštìvníky. A to u pomalu
zaèal vonìt zabijaèkový gulášek, výborná
knedlíèková a èerná polévka, za chvilku
ovárek s køenem… Po kafíèku a výborných mouènících místních dìvèat jste si
mohli spravit chu jitrnièkami a jelítky, po
kterých se jen zaprášilo, a den završila
úasná tlaèenka.

všechny pracanty pozorovat, jak si pøípravu uívali a vytváøeli nezapomenutelné,
nejen kulináøské záitky. Další podìkování patøí všem návštìvníkùm. Hned se
lépe pracuje, kdy èlovìk vidí, jak Vám
chutná. Obrovský dík patøí také p.
Miloslavì Kuchtové a jejím pomocníkùm,
kteøí mìli asi nejvìtší „šichtu“ ze všech od rána do rána museli hasit naši nikdy
nekonèící ízeò. Sbíhají se Vám sliny?
Pøíští rok, první sobotu v únoru, se na Vás
zase tìšíme!
Pøesnì za mìsíc, 7. bøezna, sobìhrdští
hasièi pøipravili dìtský karneval. O hudbu
se tradiènì postaral DJ Mirek Macháèek.
Dìti soutìily v rùzných soutìích, mohly
si vytvoøit rùzná zvíøátka ze speciálních
balónkù. Nejvìtší radost dìtem udìlala
opravdu bohatá tombola. Sešlo se asi 30
masek, jedna hezèí ne druhá, nicménì
soutì o nejhezèí masku vyhrál Lubošek
Bartík (Beruška), druhé místo obsadila
Lucka Vávrová (Èarodìjnice), tøetí místo

DIVADLO IJE
Kde? No pøece v Mezihoøí. Po nìkolika
úspìšných pohádkách se Kašpaøi z
Mezihoøí rozhodli pustit do nároènìjšího
projektu a vybrali si hru pro dospìlé publikum Goldoniho Poprask na lagunì. Jde o
komedii, ve které hlavní roli hraje enská
svárlivost. Vdìèné téma, co? Podle
toho, jak se herci a hlavnì hereèky pøi
zkouškách baví, jde skuteènì o legraci a
srandu. Ale jak øíká reisér: èím víc se
baví herec, tím ménì divák (nìkdy!).
Pozor padají i facky, tasí se noe a hází
se kamením. Kdy se dva perou, tøetí se
smìje a my vìøíme, e smát se bude pøedevším divák. Obèas je hercùm pøi zkouškách i krušno, to zvláštì, kdy mrzne a sál
není pøíliš vytopen. Alespoò však poznají,
jak bylo koèovným hercùm v minulém tisí-

ciletí. Snad jenom mít hlad jako herec u
o nás neplatí. Nestane-li se nic mimoøádného, mìla by se premiéra uskuteènit u
v pøíjemném, teplém období 30. kvìtna v
16 hodin a Mezihoøští vás všechny, staré,
mladé i dìti srdeènì zvou. Uvidíte pùvabné dívky i dámy v nejlepším vìku, mladé,
ztepilé chlapce, svùdníky i starce, sakumprásk 14 postav na jevišti!
Vladimír Bezdìk

Fotbalisté se pøipravovali na jarní sezonu
a soutìí o titul Jedenáctka roku
Zimní období nepatøí mezi fotbalisty
nikde v našich konèinách mezi oblíbené.
Poèasí e by psa nevyhnal, fotbal není
hrát kde a tak se do omrzení bìhá a bìhá.
Za této situace se od poloviny ledna pøipravovali i sobìhrdští fotbalisté na svojí
jarní sezonu, kde se rozhodne o koneèném umístìní.
Pøípravka vsadila na pøípravu v teple a
2x týdnì se scházela v èerèanské tìlocviènì. Podìkování patøí jak rodièùm,
kteøí disciplinovanì zajišovali vysokou
úèast, tak trenérùm, kteøí nedopustili
pokles morálky a nadšení a samozøejmì
zejména všem malým fotbalistùm za elán
a nasazení.
Dospìlí jsou otuilejší, take si nenechali ujít obvyklé íòanské koleèko a po
nìm obvykle vyuívali nové sobìhrdské
víceúèelové høištì u lesíka. Zaèátkem
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bøezna odjelo 16 odváných na pravidelné zimní soustøedìní. Na Šumavì jsme v
tøífázových denních dávkách støídali
výbìhy do lesù s tréninkem na pronajatém høišti s umìlým povrchem a veèer se
doráeli v tìlocviènì. Po ètyøech dnech
se všichni tìšili v pondìlí do práce.
V Sobìhrdech je kolem fotbalu velmi
dobrá parta zapálených lidí. Potvrdilo se
to i úèastí v soutìi Èeského rozhlasu
region o titul JEDENÁCTKA ROKU.
Medailon odvysílaný v pátek 20.3.2009
snad nikoho nezklamal a doèkali jsme se
vìtšinou pochvalných ohlasù. Následující týden jsme všichni zbìsile posílali SMS
s hlasy a pøesvìdèovali všechny kolem,
aby udìlali to samé. Teï u nezbývá nic
jiného ne poèkat do èervna na vyhodnocení soutìe a tìšit se na monost postupu do závìreèného finálového turnaje.

Eliška Veselá (Bílá paní) a ètvrté místo
vybojovala Terezka Háková (Beruška).
Myslím, e za všechny dìti i rodièe
mùu organizátorùm podìkovat za pøíjemnì strávené odpoledne.
Václava Šímová

Zapište si do
kalendáøe
25.4. Svoz nebezpeèného a velkoobjemového odpadu
25.4. Seniorské jaro Ètyøkoly - hasièská
soutì døíve narozených
25.4. Mistrovství ÈR v šipkách - áci, junioøi, veteráni Mezihoøí
11.4. Jarní úklid - brigáda íòany a íòánky
2.5. Ukliïme Sobìhrdy - brigáda pro všechny, komu není lhostejné, jak to kolem
nich vypadá
2.5. Kino Mezihoøí - pøedstavení Vykoupení z vìznice Shawsank
8.5. Nohejbalový turnaj o pohár obce
Sobìhrdy
23.5. Hasièská soutì okrsku Èerèany v
Sobìhrdech (na høišti)
23.5. I. roèník turnaje "Májové volejbalové Mezihoøí" 2009
23.5. Country taneèní zábava Kulturní
dùm v Mezihoøí - hrají Bessoni
30.5. Premiéra hry Poprask na lagunì Mezihoøí
31.5. Dìtský den na fotbalovém høišti v
Sobìhrdech
3.6. Jiskra Struhaøov - FK Sobìhrdy semifinále poháru OFS
6.6. Dìtský volejbalový turnaj - høištì
Mezihoøí
6.6. Kino Mezihoøí - pøedstavení Madagaskar II.
13.6. Antonínská taneèní zábava - Kulturní dùm v Mezihoøí - hraje CODA
27.6. Sobìhrdské vítání léta
11.7. Hasièská soutì historických støíkaèek PS 8 v Bedrèi, následuje veèerní
koncert

Pokud to dopadne podle našich pøání, tak
nepøijdou zkrátka ani naši pøíznivci.
Pavel Kováø, Pavel Bartík

www.chopos.cz

informace
Spolky a sdruení v obci se pøedstavují:
Volejbal Klub Mezihoøí, obèanské
sdruení, které jsme zaloili v prosinci
roku 2007, má za cíl pøedevším reprezentovat Mezihoøí na volejbalových turnajích
regionálního charakteru. V loòském roce
2008 jsme se úèastnili 4 turnajù. Pøesto,
e jsme nováèkem, 2x jsme ji skonèili na
3. místì (Milovanice - èerven 2008 a
Krhanice - srpen 2008). Chceme nabídnout monost všem z Mezihoøí a okolí,
kdo mají chu rekreaènì si zahrát volejbal, abychom se sešli v sobotním odpoledni na høišti u této krásné hry, nebo si jen
tak po tréninku sedli (na návsi) k ohni a
zazpívali si s kytarou.
Kromì sportu se spoleènì se zastupitelstvem obce snaíme také napomáhat
dalšímu rozvoji naší osady - pøíprava a
realizace modernizace víceúèelového
høištì, úprava návsi v Mezihoøí, vytvoøení zázemí víceúèelového høištì. Po
ukonèení projektu modernizace (doèerpání dotace) chystáme spolu se zastupitelstvem pravidla pro provoz a uívání
høištì.
Mimo sportu jsou naší náplní také kulturnì spoleèenské aktivity. Podíleli jsme
se na pøípravách a realizaci oslav 580 let
Mezihoøí v záøí minulého roku. Rozjídíme první sezónu kina v Mezihoøí. Mimo
letní sezónu probíhají pøedstavení v kulturním domì, jakmile to ale poèasí dovolí

- (èerven - záøí), pøipravujeme venku na
høišti sezónu letního kina (høištì je uzpùsobeno také pro letní kino - vedení kabelù, umístìní projekèního plátna). Pøedstavení probíhají pravidelnì jednou mìsíènì, bìhem prázdnin pak jednou za 14 dní.
Kalendáø akcí v Mezihoøí, další podrobnosti k èinnosti našeho klubu, stejnì jako
program kina, naleznete na internetových
stránkách www.mezihori.cz.
Jiøí Pluháèek

VÍTE, E...
Obec Sobìhrdy leí na ploše 1011 hektarù?
Obec Sobìhrdy tvoøí dvì katastrální
území - Sobìhrdy s výmìrou 664 hektarù
a íòany o výmìøe 347 hektarù (ha). Z
této celkové plochy tvoøí zemìdìlská
pùda 71% výmìry - tedy 718 ha. Z toho
orná pùda èiní 563 ha, zahrady 19 ha,
ovocné sady 10 ha, trvalé travní porosty
126 ha, lesy 220 ha a vodní plocha 6 ha.
Zastavìno je 12 ha a ostatní plochy tvoøí
55 hektarù.
Na vìtšinì orné pùdy hospodaøí akciová spoleènost ZOD Petroupim, zbylou
èást spravují další soukromí hospodáøi.
Lesy na území obce vlastní z èásti soukromí vlastníci, z èásti stát a plochu o velikosti pøesahující 120 hektarù také obec
Sobìhrdy (z èeho 70 ha leí v katastru
Sobìhrdy a 50 ha v íòanském katastru).
Správou lesù ve vlastnictví obce se zabývá dobrovolný svazek obcí Obecní lesy
Benešovska. Døevinná skladba obecních
lesù je následující - jehliènany tvoøí
80,5%, z nich jsou nejvíce zastoupeny
porosty borové - 39,9%, dále smrkové 35,5%, modøíny tvoøí 4,8% a jedle pouze
0,3%. Listnaté stromy jsou zastoupeny
19,5% - nejvíce dubem - 8,3%, dále bukové a bøezové porosty - shodnì 2,6%,
ostatní druhy listnatých døevin tvoøí 6%.
Je zajímavé, e z tìchto lesù je nejvíce
- 12,8% - ve vìku 1 a 10 let. Dále jsou nejèetnìji zastoupeny lesy ve vìku 101 - 110
let (11,3%) a ve vìku 81 - 90 let (10,3%).

www.chopos.cz

Nejstarší stromy jsou v tìchto lesích ve
vìku 151 - 160 let (a to dokonce 2,5% ze
všech porostù).
Roèní plán tìby v obecních lesích je
stanoven na 600 m3. V roce 2007 bylo
vytìeno 638 m3 døeva (vèetnì mimoøádné tìby na prokácení trasy lesní cesty
„íòanská“) a v roce 2008 931 m3 a to
pøedevším kvùli vìtrné kalamitì v èervnu
toho roku. Následkem této vichøice bylo
vytìeno 712 m3 døeva.
Náš lesní správce realizoval v poslední
desetiletí následující investice - v letech
1999 - 2000 byla vybudována lesní cesta
„Maøetínská“ v celkovém nákladu
1.571.000,- Kè (100% dotace min. zemìdìlství). V letech 2006 - 7 byla vybudována cesta „íòanská“ - podél Benešovského potoka a to v nákladu
3.520.000,- (pokryto z 50% dotací
Evropské unie a z 50% nákladem Mìsta
Benešov). V roce 2006 byla také provedena oprava rybníka pod Medunou - vybudováno nové výpustní zaøízení a provedeno odbahnìní.
Obèané obce mají monost provádìt
samovýrobu døeva z obecních lesù pro
vytápìní (sušiny, odpadní døevo…) a to
po pøedchozí domluvì se správcem - ing.
Krejèím (tel. 607 852 922).
Jan Šíma, s vyuitím dat
Èeského statistického úøadu
a správce obecních lesù

POZVÁNKA
Èeská
Šipková
Organizace
ve spolupráci s D.C. Mezihoøí
poøádá
Mistrovství ÈR v klasických šipkách
2009
ákyò, ákù, juniorek, juniorù, veteránek
a veteránù
v sobotu 25.dubna 2009 v Kulturním
domì Mezihoøí
Prezentace hráèù od 10.00 do 11.00
hodin
Systém soutìí:
Skupiny, první dva hráèi a hráèky postupují do K.O. pavouka.
Nasazení podle aktuálního ebøíèku
ÈŠO.
Junioøi a veteráni hrají 501DO, áci hrají
301SO, od semifinále 501 DO.
Startovné:
veteráni a veteránky 200,-Kè
áci a junioøi 50,- Kè
áci musí být v den MR mladší 15 let,
junioøi mladší 18 a veteráni starší 45 let.
Hráèi nemusejí být èleny ÈŠO, nebo
èleny nìjakého clubu !
Ceny:
Trofeje
Finanèní (veteráni)
Vìcné
Více informací na: 724 253 266,
Roman180@centrum.cz nebo na
www.dc.mezihori.sblog.cz
Všechny zájemce o tento sport srdeènì
zvou poøadatelé.
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Vyhodnocení zmìny v systému poplatkù za svoz odpadu
pro rok 2009
Pro rok 2009 byla zastupitelstvem
teènìjší vìci ne je likvidace odpadu,

Obce Sobìhrdy schválena zmìna v systému poplatkù za svoz odpadu. Pøi zavedení této zmìny slíbilo zastupitelstvo
informovat obèany o výsledku, který tato
zmìna pøinese jak pro obec, tak pro jednotlivé obèany. Pøipojujeme proto nìkolik
èísel, které svìdèí o tom, e zmìna se pøíznivì projevila na nakládání s odpady v
obci:
- necelá polovina nemovitostí (45%) si
zvolila pro svoz odpadu buï menší nádobu, nebo niší frekvenci svozu, take pøispìla k šetrnìjšímu pøístupu ke zpracování odpadu

- v obci bude výše uvedeným krokem
vyprodukováno asi o 15% smìsného
komunálního odpadu ménì ne v pøedchozím roce
- zhruba jedna tøetina domácností
(31%) platí pro rok 2009 menší poplatek
ne v roce 2008. V situaci, kdy obecnì ve
spoleènosti poplatky za svoz odpadu
výraznì rostou, lze toto povaovat za
úspìch
- Obec Sobìhrdy uspoøí na nákladech
za svoz odpadu oproti roku 2008 asi 50
tisíc Kè, které mohou být vìnovány na ui-

který produkujeme.
Tímto vyzýváme obèany k pøedloení
návrhù, jak má být naloeno s prostøedky,
které obec uspoøí. Zamyslete se nad tím,
co uiteèného nebo pøípadnì pøíjemného, by se za výše uvedených 50 tisíc Kè
dalo poøídit. Návrhy zasílejte jako obvykle
buï emailem na sobehrdy@chopos.cz,
nebo je vhoïte do schránky na OÚ, nebo
oslovte zastupitele ve svém okolí.
Návrhy, které obdríme do 31.5.2009,
pøedloíme ke schválení zastupitelstvu
obce, aby vybralo nejvhodnìjší návrh.
Pavel Bartík

SOUTÌ
Jaro v Sobìhrdech
Vyhlašujeme soutì pro všechny
malíøe a fotografy! Namalujte nebo
vyfote cokoli jarního! Na fotce èi
obrázku by mìlo být patrné, e jste jej
poøídili v Sobìhrdech nebo v pøilehlých osadách. Soutì bude ve dvou
kategoriích - dìti do 15 let a dospìlí.
Snímky pošlete emailem na
sobehrdy@chopos.cz, nebo je vhoïte do schránky na OÚ nejpozdìji do
1. èervna 2009. Nezapomeòte uvést
Vaše jméno a kontakt. Nejhezèí snímky budou zveøejnìny a na autory
samozøejmì èekají pìkné ceny!

Blahopøejeme k významným ivotním výroèím:
18. 1. Boena Zachová, íòánky 70 let
25. 2. Marie Boháèová, Sobìhrdy 85 let
26. 3. Zdeòka Tìlupilová, Sobìhrdy 85 let
4. 4. Jiøina Škvorová, íòany 70 let
28. 4. František Chlistovský, íòánky 75 let
17. 5. Zdenìk Mecka, Mezihoøí 70 let

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
I. èást

MICL
VÝSTAVA OBRAZÙ

poslechový poøad - MUDr. Michal Klenovec
ukázky hudebních dìl s výkladem, obrazový doprovod
Sobìhrdy èp. 21, evangelická fara
pátek 17.4.2009, 18:30 hodin

Zahájení výstavy za pøítomnosti autora
NEDÌLE 5.4.2009 11 hodin – po bohoslubách
Sobìhrdy èp. 21, evangelická fara
Výstava potrvá do konce èervna
O autorovi: http://www.micl.cz/
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