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Úvodní slovo
Ahoj léto, ahoj prázdniny! Jsou před námi dva nejkrásnější
měsíce v roce, které bychom si měli náležitě užít. Školou povinní
zajisté rádi odložili školní tašky a oddávají se prázdninovým radovánkám. Dospělí se zase těší, že na pár zapomenou na svoje pracovní povinnosti a na chvíli „vypnou“. Pro někoho je ideální dovolená daleko v exotických krajích u moře, jiný běhá po horách, další
je po lokty ponořen v zahrádce, poslouchá zpěv ptáků nebo dělá
marmeládu. Všichni ale mají jedno společné – je to pohoda, klid,
radost,… Bylo by fajn, kdyby na pár dní nešel elektrický proud, to
by pak nefungovaly počítače a televize. Mohli bychom číst knížky,
luštit křížovky nebo třeba navštívit přátele. A ne jen tupě zírat
a přijímat prostoduchou zábavu, kterou se nám současná média
snaží servírovat.
Letošní léto bude plné různých kulturních akcí, při kterých se
budeme potkávat. Termíny naleznete v našem zpravodaji. Všem
organizátorům patří velké díky, že si nehrají jenom na svém vlastním písečku, ale dokážou věnovat kus sebe pro dobrou věc a pro
radost ostatním.
Abychom si prázdniny užili bez nepříjemností, připravili jsme
pro Vás pár rad, jak se těmto nepříjemnostem vyhnout. Jasně,
všichni přeci víme, jak se chovat, ale opakování je matka moudrosti. Také si uděláme krátký výlet do minulosti k našim dědům
a pradědům.
Nejen prací živ je člověk… Doufám, že každý si udělá pár dní
volna a bude odpočívat. Práce se bez nás na pár dní nezblázní
a ani neuteče. A s čistou hlavou se nám bude lépe pracovat.
Ráda bych nám všem popřála pohodové léto a spoustu pěkných zážitků.
Václava Baštářová
Spuštění webových stránek obce
Jak jsme již avizovali v minulém zpravodaji, celé jaro jsme usilovně pracovali na vytvoření webových stránek obce. S radostí
oznamujeme, že od začátku července byla zpřístupněna adresa
www.sobehrdy.cz. Naleznete zde aktuální informace z obce, prostor zde mají i jednotlivé spolky. Také se můžete přihlásit k odběru
novinek e-mailem. Budete-li mít jakékoli nápady či připomínky,
jak obsah stránek vylepšit, sdělte nám je, rádi je zapracujeme.
Václava Baštářová

šipkách. Prezentace do hlavní soutěže je do 10:00 hodin, neregistrovaní se mohou přihlásit od 10:00 do 14:00. Všechny srdečně
zvou pořadatelé. (MZ)
Soběhrdské vítání léta
Poslední červnovou sobotu se uskutečnilo tradiční Soběhrdské vítání léta. Ve tři hodiny se rozezněly první tóny oblíbené
hudební skupiny Vranovanka, což zajisté potěšilo příchozí dříve
narozené spoluobčany. Pro hosty byly připraveny samé dobrůtky, od zákusků, přes studené slané pochutiny až k výborným
delikatesám z grilu. Kdo měl žízeň, mohl si vybrat ze čtyř značek

piva. Odpoledne zpestřila tombola s pěknými cenami. Po sedmé
hodině vystřídaly kapely, na večerní vystoupení se připravila skupina ProMěNY. Večer dorazilo velké množství mladých lidí z blízkého i dalekého okolí. Během večera proběhla dražba krásného
selátka, kterému se v Soběhrdech Na Poustkách tak zalíbilo, že zde
nakonec u nového majitele zůstalo  Počasí nám i přes nevlídnou předpověď vyšlo skvěle. Bylo sice chladněji, ale pršet začalo
až v neděli k ránu. Závěrem si dovolím poděkovat všem organizátorům za skvěle odvedenou práci a příští rok, poslední červnovou
neděli, se těšíme na shledání!
Václava Baštářová

18. ročník turnaje Mezihoří Open
Dne 6. 8. 2011 proběhne v KD Mezihoří již
18. ročník turnaje Mezihoří Open v klasických
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Hasičské desatero pro léto
A již zde máme léto. Děti se nemohly dočkat školních prázdnin
a dospělí se zase těší na zaslouženou dovolenou. I toto odpočinkové období však není bez rizik. Aby nějaká mimořádná událost
nenarušila chvíle pohody a nedošlo ke zbytečným újmám na
zdraví nebo škodám na majetku, měli bychom i v létě dodržovat
základní pravidla bezpečnosti.
1) Rozdělávání ohně v přírodě
V létě mnozí podnikají nejrůznější výlety, pobývají na chalupách či chatách, táboří v přírodě apod. Při těchto příležitostech se
často neobejdeme bez táboráku, grilování a opékání buřtů.
Při rozdělává ohně v přírodě je nutné v prvé řadě zvolit vhodné
místo pro ohniště. To by mělo být vzdáleno nejméně 50 m od
okraje lesa a v dostatečné vzdálenosti od budov a vůbec všech věcí,
které se mohou vznítit. Pamatujte, že v lese lze rozdělávat oheň
jen na vyhrazených místech. Vždy ohniště bezpečně oddělte od
okolního prostředí – např. obložením kameny či obsypáním pískem apod.. Dělejte jen takový táborák, který dokážete zvládnout!
K zapálení nebo udržování ohně v žádném případě nepoužívejte
vysoce hořlavé látky. Oheň nesmíte ponechat ani na okamžik bez
dozoru. Mějte nachystán dostatek vody (popř. písek, hlínu), kdyby
se oheň vymykal kontrole. Vaše odpovědnost však nekončí okamžikem skončení zábavy. Opustit místo pálení můžete až poté, co
ohniště důkladně uhasíte - ať již prolitím vodou, nebo zasypáním
zeminou. Pamatujte, že děti by neměly být u ohniště ponechány
bez dozoru plnoleté osoby.
2) Lesní požáry
Vysoké teploty a menší množství srážek obvykle v létě zvyšují riziko vzniku lesních požárů a vůbec požárů v přírodním
prostředí.. Naprostá většina požárů v lesích je totiž způsobena
lidskou nedbalostí – ať již při zakládání ohně nebo kvůli neopatrnosti při kouření (odhození nedopalku cigaret). Lesní požáry se
hasičům obtížně likvidují, protože k nim zpravidla dojde v těžce
přístupném terénu, kde nelze plně využít hasičskou techniku
a jsou zde ztížené možnosti zásobování hasební vodou. Navíc chování ohně v lese je nevyzpytatelné (požár se může šířit např. pod
zemí) a podobné zásahy jsou mnohdy velmi náročné.
3) Grilování a plynové spotřebiče
Stejně jako v případě otevřeného ohně, i při grilování bychom
si měli dát pozor na vhodné umístění grilu, aby odletující jiskry
nezapálily okolí. V grilu bychom měli použít jen k tomu určené
palivo (určitě ne odpady, benzín apod.). Gril musí být stabilní, při
jeho převržení totiž hrozí popálení.
Plynové spotřebiče by neměly být vystaveny vysokým teplotám a nadměrným tlakům. Např. plynové zapalovače v autě vystaveném vysokým teplotám představují doslova časovanou bombu,
která dokáže vašeho plechového miláčka nejen těžce poškodit, ale
způsobit i vážná zranění.
Pozor dejte i na netěsnost tlakové láhve, kdy není spotřebič (např. vařič) dostatečně připevněn. Může dojít k unikání
plynu a v uzavřených prostorách pak hrozí nebezpečí výbuchu.
Nádoby s hořlavými plyny, se nesmí skladovat v prostorách pod
úrovní okolního terénu, kotelnách, garážích nebo v ubytovacích
zařízení – např. ložnici. Propanbutan je těžší než vzduch a v případě jeho úniku se tak hromadí u země, což zvyšuje riziko výbuchu a požáru. Lahve s plynem umísťuje v přístupných a větraných
prostorách, zamezte ale přístupu dětí.
4) Nebezpečí spojené s bouřkami
Během bouřky nevycházejte zbytečně ven. Pokud se v době
bouřky nacházíte venku, schovejte se. V přírodě se můžete bezpečně schovat v hustém lese a háji, nižším porostu nebo úzkém
údolí. Naopak se rozhodně neschovávejte pod osamělými stromy,
na okraji lesa, pod převisy nízkých skal.
Největší nebezpečí zásahu bleskem hrozí v otevřeném
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terénu, na vyvýšených místech, v bezprostřední blízkosti železných konstrukcí, vysokých osamocených stromů nebo vodních
ploch. Překvapí-li vás bouřka na rozlehlé holé pláni, nepokračujte
dál v chůzi a nezůstávejte ve skupině. Nejbezpečnějším řešením
je přečkat bouřku v podřepu s nohama a rukama u sebe – na zem
si rozhodně nelehejte.
Pokud jste v budově, během bouřky se zdržujte dále od vodovodu, kamen, elektrospotřebičů, zásuvek a telefonu. Nezapomeňte
zavřít okna a odpojit z elektřiny televizor a další přístroje, jejichž
součástí je obrazovka.
5) Odjezd na dovolenou
V létě je také obvykle doba dovolených, kdy se ze svých
domovů vzdalujeme na delší čas. Před odjezdem na dovolenou
bychom neměli zapomenout zkontrolovat, zda máme vypnuty
všechny spotřebiče, jestli třeba nezůstal zapnutý sporák nebo žehlička. Riziková je i lednička. Pokud ji můžeme spolu s mrazákem
vyprázdnit, je to nejlepší řešení. Před opuštěním domácnosti uzavřete hlavní přívody vody, elektrospotřebiče, u kterých to lze, zcela
odpojte z elektrické sítě, v případě televizoru i z antény. Doporučuje se i vypnutí jističů pro světelný a zásuvkový okruh. Chráníte tak váš majetek před poškozením či úplným zničením v případě úderu blesku nebo prudkého výkyvu napětí v elektrické
síti. Zkontrolujte zda jsou vypnuta světla, uzavřeny vodovodní
kohoutky, všechna okna důkladně zavřete a zajistěte. Svou domácnost nezapomeňte zabezpečit i proti vloupání.
Pro případ, že by v době naší nepřítomnosti u nás doma přesto došlo k nějaké nemilé příhodě, je dobré se domluvit se sousedem či známým a nechat u něj rezervní klíče. Pro úplnou jistotu můžete u souseda zanechat i kontakt na místo našeho pobytu,
abyste se mohli v případě potřeby urychleně vrátit domů.
6) Děti
Během letních měsíců jsou ohroženy zejména děti, které nejsou
„zaneprázdněny“ školou a mají spoustu volného času. Každoročně dojde při požárech, které byly způsobeny hrou dětí se zápalkami či zapalovači, ke zraněním a značným majetkovým škodám. Snad stojí za to upozornit, že na základě zákona o požární
ochraně (§78 zákona č. 133/1985 Sb.) jsou rodiče (potažmo
všichni, kteří mají děti v danou chvíli na starosti) povinni dbát
toho, aby jejich ratolesti nezpůsobily požár. Z hlediska požární
ochrany v případě zanedbání dohledu nad osobami, které nemohou posoudit následky svého chování, může být udělena sankce až
do výše 25 000 korun.
7) Výlety na nebezpečná místa
V přírodě na nás však při naší neopatrnosti číhají i jiná nebezpečí, než jen bouřky či požáry. Zejména děti patří mezi rizikové skupiny, a to především během prázdnin, kdy využívají větších možností jak se vyhnout dozoru dospělých a baví se i nejrůznějšími nebezpečnými aktivitami. Někteří lidé přeceňují své
schopnosti v neznámém terénu. Proto i zde můžeme dát několik dobrých rad:
Děti by měly vždy předem oznámit rodičům nebo jiným dospělým místo, kam se chtějí vydat. Pro pohyb v nebezpečných lokalitách to platí i pro dospělé.
Dávejte pozor na pohyb v neznámém terénu, zejména za snížené viditelnosti nebo v noci. Nepohybujte se nikdy bez řádného
zajištění v blízkosti okrajů skal, štol atd. Vždy hrozí nebezpečí
pádu kvůli ztrátě rovnováhy, uklouznutí, propadnutí či stržení
větrem.
Pokud nejste zajištěni, nešplhejte nikdy na skály. Zpočátku se
výstup může zdát jednoduchý, ale cesta zpět je vždy podstatně
náročnější! Nečekaný pád může způsobit také uvolněná nebo zvětralá hornina či náhlá slabost.
Nikdy nepřeceňujte své síly ani ve snaze pomoci kamarádovi.
Raději vždy přivolejte na pomoc hasiče nebo někoho z dospělých.
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8) Nebezpečí při koupání
Nikdy neskákejte uhřátí do vody, hrozí nebezpečí srdečního
selhání a utonutí. Neskákejte do vody, o které nevíte, jak je hluboká nebo zda se pod hladinou neskrývají kameny nebo jiné
předměty, nebo je tam příliš mělko. Nepřeceňujte své plavecké
schopnosti.
Alkohol a koupání skutečně není dobrá kombinace, každoročně jsou hasiči voláni k tragickým utonutím lidí pod vlivem
alkoholu.. Noční koupání je celkově nebezpečné, neboť za tmy
snadno dojde ke ztrátě orientace. Nekoupejte se za bouřky, hrozí
úraz elektrickým proudem.
Při sjíždění řek a zejména jejich splavů by měla být v loďce zkušená dospělá osoba a děti by měly mít plovací vestu. Dávejte si
pozor při pohybu v blízkosti břehů. Mohou být podemleté nebo
může dojít k uklouznutí a pádu do vody. Hrozí pak nebezpečí těžkých zranění při nárazech do předmětů pod hladinou, uvíznutí
a utonutí ve víru atd.
Pokud se někdo začne topit, snažte se mu nejdříve pomoci
sami. Pokud na to nestačíte, co nejrychleji přivolejte pomoc
z okolí, popř. zavolejte záchranáře. Snažte si co nejlépe zapamatovat (označte) místo, odkud nebo kde jste tonoucího naposledy
viděli.
9) Sklizeň obilí
V létě musí hasiči likvidovat také četné požáry související
se žněmi na polích. Častou příčinou těchto požárů je technická
závada na zemědělské technice, popř. nedbalost (chytne např.
sláma od rozžhaveného výfuku). Požár může způsobit i kámen
popř. jiný cizí předmět, jenž se dostane do techniky a vzniklé jiskry zapálí zralou úrodu. Zemědělci by proto měli svou techniku
ještě přede žněmi zkontrolovat, včetně elektroinstalace a palivové soustavy, promazat třecí plochy, kde by třením mohlo dojít
k nadměrnému zahřívání součástí a k požáru. Stroje by měly být
opatřeny lapači jisker a určitě také funkčními přenosnými hasicími přístroji. Stačí drobná závada, malá jiskra, a vyschlé plodiny
začnou snadno hořet.
10) Jak přivolat pomoc
Když přes veškerou vaši opatrnost přece jen dojde k požáru či
jiné závažné situaci snažte se v prvé řadě zachovat klid a nepodlehnout panice. Nejdříve chraňte život a zdraví, teprve potom
majetek. Jakoukoliv mimořádnou událost, která se stane vám či
které jste svědkem, co nejdříve oznamte hasičům prostřednictvím tísňové linky 150 či 112. Pokud jde o vyloženě zdravotní problém, pak volejte zdravotnickou záchrannou službu na číslo 155,
policii pak na číslo 158. Při ohlášení vždy nejdříve uveďte, co
se stalo, kde k tomu došlo, zmiňte také důležité okolnosti které
mohou napomoci či naopak zkomplikovat zásah záchranářů. Poté
uveďte své jméno a přímý kontakt na sebe. Nikdy nezavěšujte jako
první a řiďte se pokyny operátora.
A pamatujte, že pokud cestujete do zahraničí a ocitnete se
v nouzi, můžete se pomoci záchranářů dovolat prostřednictvím
jednotného evropského čísla tísňového volání 112 – platí v celé
Evropské unii.
Jan Šíma
s využitím informací Hasičského záchranného sboru ČR

pivovaru v Poličce a členem degustační poroty této pivní soutěže,
s Honzou Kočkou z pivovaru Kocour ve Varnsdorfu a správcem
stránek svetpiva.cz. O tom všem napsal článek Rostik Kloubek
z lízníků na pivni.info pod názvem Tábor 2011.
Jedna z povinností lízníků je při vycestování za hranice České
republiky přivézt vzorek piva z navštívené destinace. Takže z jara
jsme ochutnali lahodné moky z Itálie, Vietnamu, Bavorska, Anglie, Egypta, Řecka a dalších lokalit.
Začátkem května jsme společně s 1. Citröen klubem z Prahy
vyjeli na nostalgickou jízdu historickým autobusem RTO do moto
muzea na Konopišti a v Netvořicích. Cestou zpět do Prahy jsme
si prohlédli Velkopopovický pivovar a ochutnali kvasnicového
Kozla. No prostě jsme se na jeden den vrátili o padesát let zpět.
A jdeme dál. Na léto připravujeme anonymní plíznutí (degustaci) českých světlých ležáků. To spočívá v tom, že budeme ochutnávat vzorky piv, aniž bychom věděli jakou značku. Při tom
budeme číselně hodnotit některé vlastnosti piv. Po sečtení bodů
zjistíme, jestli nám více chutnají piva typu europivo, či poctivé
české pivo.
17. září 2011 se zúčastníme akce Babí léto v Mezihoří, kde
budeme točit česká a možná i zahraniční piva, jako tomu bylo
minulý rok.
Tak to by byl stručný výpis některých našich minulých i budoucích akcí. Pokavaď byste se chtěli o nás dozvědět více, pište na
liznici@liznici.cz
S hořkou slinou Martin „Kulda“ Kulíšek

Spolek lízníků z Mezihoří
V letních měsících přirozeně stoupá spotřeba piva. My jsme se
ve spolku lízníků nenechali zahanbit ani v zimě. To jsme se zúčastnili festivalu a soutěže Česká pivní pečeť konající se v Táboře, kde
bylo možno ochutnat přes sto druhů piv nejen z české kotlinky,
ale například z Bavorska, Belgie a Anglie. Plodné byly i debaty
s pivovarníky, mimo jiné s Romanem Holoubkem z Měšťanského
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Zapište si do kalendáře

16. 7. 2011 21:00
6. 8. 2011 10:00
13. 8. 2011 14:00

21. 8. 2011 10:00
27. 8. 2011 12:00
17. 9. 2011
24. 9. 2011
1. 10. 2011

Mezihořská volejbalová noc
18. ročník turnaje Mezihoří Open
v klasických šipkách
10. ročník pouťového odpoledne
Pod Lípami na návsi v Žíňánkách
(Vranovanka, mažoretky Smetanky,
Čejka band a další)
cyklistický závod Železný dědek,
start Soběhrdy
Zlatá husa bedrčská
Babí léto v Mezihoří
Noční hasičské námětové cvičení pro ženy
Noční hasičské námětové cvičení
pro muže

Letní kino v Mezihoří
Hraje se od 21:30 (po setmění)
9. 7. Včera, dnes a zítra
30. 7. Na velikosti záleží
13. 8. Co žere Gilberta Grappa
27. 8. Rudé slunce (Rivalové pod rudým sluncem)
10. 9. Pulp Fiction

Blahopřejeme:
17. 8. František Kříž, Mezihoří 90 let

ý

Národního výboru. Není znám ani účel, pro který byl tento dokument vypracován. Je to jedna strana formátu A4 čtverečkovaného
papíru, kde je ručním, velice úhledným písmem v alfabetickém
pořadí seřazeno 36 jmen rolníků s popisným číslem a výměrou
hospodářství. Kromě toho je u každého jména datum narození.
Je zajímavé, že v seznamu je v obou případech jméno Vnouček psáno jako Vňouček. Seznam však není kompletní a z druhé
strany není jasný důvod zařazení Antonína Kočího nebo Pavla
Mikuleckého, který měl staršího bratra Miloslava. K čp. 9 patřila
podstatně větší výměra, podle předválečné kroniky F. Linharta
to bylo 24 ha. Po smrti Josefa Bohaty v roce 1945 vdova Antonie
Bohatová se dvěma malými kluky si ponechala pouze malou část,
kterou byla schopna obdělávat a zbytek asi propachtovala.
Pro lepší přehled upravíme seznam podle jednotlivých osad
a popisných čísel.

ČP
2
3
4
5
5
6
7
9
10
11
15
16
24
28
28
30
31

Jméno
Boháč Emil
Vnouček Jaroslav
Měchura Josef
Mikulecký Jan
Mikulecký Pavel
Škvor Josef
Bohata Václav
Bohatová Antonie
Kohoutek Antonín
Balata Václav
Konrád František
Bursík Josef
Boháč Karel
Linhart František
Kočí Antonín
Konrád Jaroslav
Konrád Josef

1
3
5
7
11
33
34
35
41

Breburda František
Sobotka František
Procházka Antonín
Kříž František
Chrpa František
Hájek Václav
Balata Josef
Žabová Marie
Komárek František

1
2
3
5
7
8
9
13
14
15

Vnouček Josef
Potůček František
Bubeník Václav
Kosina Václav
Kuchta František
Brzybohatý František
Škvor Jan
Micková Marie
Bílek Adolf
Zdvihal Antonín

Víte, že…
V roce 2010 bylo z naší obce vyvezeno celkem 29,719 tun tříděného odpadu! Na jeden den tak připadá něco málo přes 80 kg.
Docela dost, viďte… Tříděný odpad se dále zpracovává. Za tento
„materiál“ dostáváme zaplaceno. V loňském roce jsme obdrželi 106 912 Kč. Samozřejmě musíme odečíst poměrnou část za
samotný odvoz odpadu, ale i poté zůstáváme v kladných číslech.
Tříděním odpadu dochází ke zlepšení životního prostředí
a k snížení „uhlíkové stopy“ – řečí čísel jsme dosáhli úspory
37,160 tun emisí CO2 a ušetřili jsme 933 150 MJ energie.
Jak je vidno, třídění odpadu má smysl. Těm, co třídí, děkujeme!
Ostatním třeba tento článek pomůže udělat první krok směrem
k barevným popelnicím.

Rolníci v Soběhrdech
Díky laskavosti paní Marie Šmakalové z Petroupimi mám zajímavý nedatovaný dokument o hospodářských poměrech v obci
Soběhrdy před kolektivizací. Pravděpodobně psal seznam řídící
učitel František Linhart kolem roku 1950, kdy byl funkcionářem

Soběhrdy
Datum narození
1885
1909
1893
1878
1916
1912
1907
1913
1902
1905
1906
1907
1890
1894
1860
1892
1915
Mezihoří
1912
1894
1886
1887
1880
1897
1906
1898
1879
Phov
1897
1890
1918
1906
1884
1903
1902
1893
1909
1903

Výměra v ha
18,00
10,50
9,98
25,44
--12,12
21,00
1,50
18,00
4,13
12,00
9,82
14,00
0,16
--1,00
2,67
21,51
23,15
16,00
18,00
22,00
4,57
5,40
16,00
3,60
20,13
9,86
3,48
22,65
3,00
1,28
2,24
2,14
6,34
1,13

Maciej Kucharski
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